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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:      6211 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:   10/02/2021 

ΕΡΓΟ: 

 
 

«Ανόρθωση και αποκατάσταση του 
υδροχαρούς παραλίμνιου δάσους 
Απολλωνίας, Δ.Ε. Απολλωνίας, Δήμου 
Βόλβης, Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσσαλονίκης στα πλαίσια του 
Υποέργου 4 της Πράξης: Επιχορήγηση 
του Φορέα Διαχείρισης Κορώνειας – 
Βόλβης – Χαλκιδικής για δράσεις 
διαχείρισης προστατευόμενων 
περιοχών, ειδών και οικοτόπων» 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:2 

 
«Το έργο έχει ενταχθεί στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές 
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 
Ανάπτυξη (ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ). 
Συγχρηματοδοτείται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Συνοχής) και 
από εθνικούς πόρους μέσω του Π.Δ.Ε. 
(κωδ. ΠΔΕ 2019ΣΕ27510111).» 
 

 

 
3Η Διεύ θύνση Αναδασώ σεών Κεντρικη ς Μακεδονι ας 

 
Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι  

 
 ανοικτή διαδικασία  για την επιλογή αναδο χού  κατασκεύη ς τού ε ργού: 

 
«Ανόρθωση και αποκατάσταση του υδροχαρούς παραλίμνιου δάσους Απολλωνίας, Δ.Ε. 
Απολλωνίας, Δήμου Βόλβης, Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης στα πλαίσια του 
Υποέργου 4 της Πράξης: Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Κορώνειας – Βόλβης – 
Χαλκιδικής για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων» 

 
Εκτιμώμενης αξίας 84.274,19 Ευρώ 

(πλέον Φ.Π.Α. 24% ), 
 

πού θα διεξαχθεί σύμφώνα με:  
α) τις διατάξεις τού ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τούς όρούς της παρούσας 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

Άρθρο 1:  Κύριος του Έργου/ Αναθέτουσα Αρχή/ Στοιχεία επικοινωνίας  
 

1.1 Αναθε τούσα αρχη : Αποκεντρώμε νη Διοι κηση Μακεδονι ας Θρα κης  
1.2 Εργοδο της η  Κύ ριος τού Έργού: Φορε ας Διαχει ρισης Κορώ νειας – Βο λβης - Χαλκιδικη ς 
1.3 Φορε ας κατασκεύη ς τού ε ργού: Διεύ θύνση Αναδασώ σεών Κεντρικη ς Μακεδονι ας  
1.4 Προι σταμε νη Αρχη : Διεύ θύνση Αναδασώ σεών Κεντρικη ς Μακεδονι ας 

Οδο ς  : 26ης Οκτώβρι ού 38-40, Θεσσαλονι κη 
Ταχ.Κώδ. : 546 27 
Τηλ. : 2313309030 
Telefax : 2310517084 
E-mail : da-km@damt.gov.gr 
Πληροφορι ες:  : Ο. Μασλαρινού  και Σ. Καραι σαρι δης  

 
1.5 Διεύθύ νούσα η  Επιβλε πούσα Υπηρεσι α: Τμη μα Εκτε λεσης Έργών της Διεύ θύνσης 

Αναδασώ σεών Κεντρικη ς Μακεδονι ας 
1.6 Αρμο διο Τεχνικο  Σύμβού λιο: Το Τεχνικο  Σύμβού λιο Δημοσι ών Έργών της Περιφε ρειας 

Κεντρικη ς Μακεδονι ας 
Εφο σον οι ανώτε ρώ ύπηρεσι ες μεταστεγασθού ν κατα  τη δια ρκεια της διαδικασι ας σύ ναψης η  
εκτε λεσης τού ε ργού, ύποχρεού νται να δηλώ σούν α μεσα τα νε α τούς στοιχει α στούς προσφε ροντες η  
στον ανα δοχο. 
Εφόσον οι ανώτέρώ ύπηρεσίες ή/και τα αποφαινόμενα όργανα τού Φορέα Κατασκεύής καταργηθού ν, 
σύγχώνεύτού ν η  με οποιονδη ποτε τρο πο μεταβληθού ν κατα  τη δια ρκεια της διαδικασι ας  σύ ναψης η  
εκτε λεσης τού ε ργού, ύποχρεού νται να δηλώ σούν α μεσα,  στούς προσφε ροντες4 η  στον ανα δοχο τα 
στοιχει α τών ύπηρεσιώ ν η  αποφαινο μενών οργα νών, τα οποι α κατα  τον νο μο αποτελού ν καθολικο  
δια δοχο τών εν λο γώ οργα νών πού ύπεισε ρχονται στα δικαιώ ματα και ύποχρεώ σεις τούς. 

Άρθρο 2:  Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη 

2.1. Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 τού άρθρού 2 τού ν. 

4412/2016, για τον παρόντα ηλεκτρονικό διαγώνισμό, είναι τα ακόλούθα : 

α) η προκη ρύξη σύ μβασης ο πώς δημοσιεύ θηκε στο ΚΗΜΔΗΣ5, 
β) η παρού σα διακη ρύξη, 
γ) το Τύποποιημε νο Έντύπο Υπεύ θύνης Δη λώσης (Τ.Ε.Υ.Δ)6  
δ) το ε ντύπο οικονομικη ς προσφορα ς, ο πώς παρα γεται απο  την ειδικη  ηλεκτρονικη  φο ρμα τού 
ύποσύστη ματος, 
ε) ο πρού πολογισμο ς δημοπρα τησης,  
στ) το τιμολο γιο δημοπρα τησης,  
ζ) η ειδικη  σύγγραφη  ύποχρεώ σεών, 
η) η γενικη  σύγγραφη  ύποχρεώ σεών  
θ) η τεχνικη  περιγραφη  - προμε τρηση, 
ι) η οριστικη  μελε τη ανο ρθώσης και αποκατα στασης τού ύδροχαρού ς παραλι μνιού δα σούς 
Απολλώνι ας, 
ια) τύχο ν σύμπληρώματικε ς πληροφορι ες και διεύκρινι σεις πού θα παρασχεθού ν απο  την αναθε τούσα 
αρχη   επι  ο λών τών ανώτε ρώ 
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2.2 Προσφε ρεται ελεύ θερη, πλη ρης, α μεση και δώρεα ν ηλεκτρονικη  προ σβαση στα ε γγραφα της 

σύ μβασης στον ειδικο , δημο σια προσβα σιμο, χώ ρο “ηλεκτρονικοι  διαγώνισμοι ” της πύ λης 

www.promitheus.gov.gr, καθώ ς και στην ιστοσελι δα της αναθε τούσας αρχη ς www.m-t.gov.gr  

2.3 Εφο σον ε χούν ζητηθει  εγκαι ρώς, η τοι ε ώς την 24η/02/20217  η αναθε τούσα αρχη  παρε χει σε ο λούς 

τούς προσφε ροντες πού σύμμετε χούν στη διαδικασι α σύ ναψης σύ μβασης σύμπληρώματικε ς 

πληροφορι ες σχετικα  με τα ε γγραφα της σύ μβασης, το αργο τερο στις 26/02/20218 

Άρθρο 3: Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς 

3.1. Οι προσφορε ς  ύποβα λλονται απο  τούς ενδιαφερομε νούς ηλεκτρονικα , με σώ της 
διαδικτύακη ς πύ λης www.promitheus.gov.gr τού ΕΣΗΔΗΣ, με χρι την καταληκτικη  ημερομηνι α και 
ώ ρα πού ορι ζεται στο α ρθρο 18 της παρού σας διακη ρύξης, σε ηλεκτρονικο  φα κελο τού 
ύποσύστη ματος. 
 
Για τη σύμμετοχη  στην παρού σα διαδικασι α οι ενδιαφερο μενοι οικονομικοι  φορει ς απαιτει ται να 
διαθε τούν ψηφιακη  ύπογραφη , χορηγού μενη απο  πιστοποιημε νη αρχη  παροχη ς ψηφιακη ς ύπογραφη ς 
και να εγγραφού ν στο ηλεκτρονικο  σύ στημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτύακη  πύ λη www.promitheus.gov.gr) 
ακολούθώ ντας τη διαδικασι α εγγραφη ς τού α ρθρού 5 παρ. 1.2 ε ώς 1.4 της Κοινη ς Υπούργικη ς 
Απο φασης με αρ. 117384/26-10-2017 (3821 Β') «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την 
ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 
επιστημονικών υπηρεσιών  με  χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών  του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
 
Η ε νώση οικονομικώ ν φορε ών ύποβα λλει κοινη  προσφορα , η οποι α ύποχρεώτικα  ύπογρα φεται 
ψηφιακα , ει τε απο  ο λούς τούς οικονομικού ς φορει ς πού αποτελού ν την ε νώση, ει τε απο  
εκπρο σώπο  τούς, νομι μώς εξούσιοδοτημε νο. Στην προσφορα , επι  ποινη  απο ρριψης της 
προσφορα ς,  προσδιορι ζεται η ε κταση και το ει δος της σύμμετοχη ς τού κα θε με λούς της ε νώσης, 
σύμπεριλαμβανομε νης της κατανομη ς αμοιβη ς μεταξύ  τούς,  καθώ ς και ο εκπρο σώπος/  
σύντονιστη ς αύτη ς. 
 
3.2 Στον ηλεκτρονικό φάκελο προσφοράς περιέχονται: 
 
(α) ένας (ύπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Σύμμετοχής». 
 
(β) ένας (ύπο)φάκελος με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά». 
 
3.3 Από τον προσφέροντα σημαίνονται, με χρήση τού σχετικού πεδίού τού ύποσύστήματος, κατά την 
σύνταξη της προσφοράς, τα στοιχεία εκείνα πού έχούν εμπιστεύτικό χαρακτήρα, σύμφώνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 21 τού ν. 4412/2016.  
Στην περίπτώση αύτή, ο προσφέρών ύποβάλει στον οικείο  (ύπο)φάκελο σχετική αιτιολόγηση με τη 
μορφή ψηφιακά ύπογεγραμμένού αρχείού pdf, αναφέροντας ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμού ή 
διοικητικές πράξεις πού επιβάλλούν την εμπιστεύτικότητα της σύγκεκριμένης πληροφορίας, ώς 
σύνημμένο της ηλεκτρονικής τού προσφοράς. Δεν χαρακτηρίζονται ώς εμπιστεύτικές πληροφορίες 
σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες και την οικονομική προσφορά.   
 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.m-t.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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3.4 Στην περίπτώση της ύποβολής  στοιχείών με χρήση μορφότύπού φακέλού σύμπιεσμένών 
ηλεκτρονικών αρχείών (π.χ. ηλεκτρονικό αρχείο με μορφή ZIP), εκείνα τα οποία επιθύμεί ο προσφέρών 
να χαρακτηρίσει ώς εμπιστεύτικά, σύμφώνα με τα ανώτέρώ αναφερόμενα, θα πρέπει να τα ύποβάλλει 
ώς χώριστά ηλεκτρονικά αρχεία με μορφή Portable Document Format (PDF) ή ώς χώριστό ηλεκτρονικό 
αρχείο μορφότύπού φακέλού σύμπιεσμένών ηλεκτρονικών αρχείών πού να περιλαμβάνει αύτά. 
 
3.5  Ο χρήστης – οικονομικός φορέας ύποβάλλει τούς ανώτέρώ (ύπο)φακέλούς μέσώ τού 
ύποσύστήματος, όπώς περιγράφεται κατώτέρώ: 
 
α) Τα στοιχεία και δικαιολογητικά πού περιλαμβάνονται στον (ύπο)φάκελο με την ένδειξη 
«Δικαιολογητικά Σύμμετοχής»  είναι τα οριζόμενα στο άρθρο 24.2 της παρούσας και ύποβάλλονται από 
τον οικονομικό φορέα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείού Portable Document Format (PDF) και εφόσον 
έχούν σύνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρούν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική ύπογραφή ή 
προηγμένη ηλεκτρονική ύπογραφή  με χρήση εγκεκριμένών πιστοποιητικών σύμφώνα με την παρ. 3 
τού άρθρού 8 της ύπ' αρ 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.  
 
β) Εντο ς τριώ ν (3) εργασι μών ημερώ ν απο  την ηλεκτρονικη  ύποβολη  τών ώς α νώ στοιχει ών και 
δικαιολογητικώ ν προσκομι ζεται ύποχρεώτικα  απο  τον οικονομικο  φορε α στην αναθε τούσα αρχη , σε 
ε ντύπη μορφη  και σε σφραγισμε νο φα κελο, η πρώτο τύπη εγγύητικη  επιστολη  σύμμετοχη ς 9. 
Επισημαίνεται ότι η εν λόγώ ύποχρέώση δεν ισχύει για τις εγγύήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. 
εγγύήσεις τού Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.). 
 
γ) Οι προσφέροντες σύντάσσούν την οικονομική τούς προσφορά σύμπληρώνοντας την αντίστοιχη 
ειδική ηλεκτρονική φόρμα τού ύποσύστήματος και επισύνάπτοντας, στον ηλεκτρονικό χώρο 
«Σύνημμένα Ηλεκτρονικής Προσφοράς» και στον κατά περίπτώση (ύπο)φάκελο, όλα τα στοιχεία της 
προσφοράς τούς σε μορφή αρχείού Portable Document Format (PDF). 
 
δ) Οι προσφέροντες δύνανται να προβαίνούν, μέσώ τών λειτούργιών τού ύποσύστήματος, σε 
εκτύπώση ελέγχού ομαλότητας τών επιμέρούς ποσοστών έκπτώσης ανά ομάδα εργασιών, στην 
περίπτώση εφαρμογής της παρ. 2α τού άρθρού 95 τού ν.4412/2016. 
 
ε) Στη σύνέχεια, οι προσφέροντες παράγούν από το ύποσύστημα τα ηλεκτρονικά αρχεία 
(«εκτύπώσεις» τών Δικαιολογητικών Σύμμετοχής και της Οικονομικής Προσφοράς τούς σε μορφή 
αρχείού Portable Document Format (PDF)). Τα αρχεία αύτά ύπογράφονται από τούς προσφέροντες με 
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική ύπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική ύπογραφή με χρήση 
εγκεκριμένών πιστοποιητικών σύμφώνα με την παρ. 3 τού άρθρού 8 της ύπ' αρ. 117384/26-10-2017  
Κ.Υ.Α. και επισύνάπτονται στούς αντίστοιχούς (ύπο)φακέλούς της προσφοράς. Κατά τη σύστημική 
ύποβολή της προσφοράς το ύποσύστημα πραγματοποιεί αύτοματοποιημένούς ελέγχούς επιβεβαίώσης 
της ηλεκτρονικής προσφοράς σε σχέση με τα παραχθέντα ηλεκτρονικά αρχεία (Δικαιολογητικά 
Σύμμετοχής και Οικονομική Προσφορά) και εφόσον οι έλεγχοι αύτοί  αποβούν επιτύχείς η προσφορά 
ύποβάλλεται  στο ύποσύστημα. Διαφορετικά, η προσφορά δεν ύποβάλλεται και το ύποσύστημα 
ενημερώνει τούς προσφέροντες με σχετικό μήνύμα σφάλματος στη διεπαφή τού χρήστη τών 
προσφερόντών, προκειμένού οι τελεύταίοι να προβούν στις σχετικές ενέργειες διόρθώσης. 
 
στ) Εφόσον τα δικαιολογητικά σύμμετοχής και οι οικονομικοί όροι δεν έχούν αποτύπώθεί στο σύνολό 
τούς στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες τού ύποσύστήματος, οι προσφέροντες επισύνάπτούν ψηφιακά 
ύπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, σύμφώνα με τούς όρούς της  παρούσας διακήρύξης.10 
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ζ)  Από το ύποσύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη ύποβολής προσφοράς, η οποία αποστέλλεται 
στον οικονομικό φορέα με μήνύμα ηλεκτρονικού ταχύδρομείού. 
 
Στις ώς άνώ περιπτώσεις πού με την προσφορά ύποβάλλονται ιδιώτικά έγγραφα, αύτά γίνονται 
αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις τού ν. 4250/2014 (Α΄ 94) είτε και σε απλή 
φώτοτύπία, εφόσον σύνύποβάλλεται ύπεύθύνη δήλώση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τούς και 
η οποία φέρει ύπογραφή μετά την έναρξη ισχύος της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης (ήτοι μετά 
την ημερομηνία δημοσίεύσης της προκήρύξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ)11. 
 
3.6  Απόσύρση προσφοράς 
Οι προσφέροντες δύνανται να ζητήσούν την απόσύρση ύποβληθείσας προσφοράς, πριν την 
καταληκτική ημερομηνία ύποβολής τών προσφορών, με έγγραφο αίτημα τούς προς την αναθέτούσα 
αρχή, σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείού Portable Document Format (PDF) πού φέρει εγκεκριμένη 
προηγμένη ηλεκτρονική ύπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική ύπογραφή  με χρήση εγκεκριμένών 
πιστοποιητικών σύμφώνα με την παρ. 3 τού άρθρού 8 της ύπ' αρ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α., μέσώ 
της λειτούργικότητας «Επικοινώνία» τού ύποσύστήματος. Πιστοποιημένος χρήστης της αναθέτούσας 
αρχής, μετά από σχετική απόφαση της αναθέτούσας αρχής, η οποία αποδέχεται το σχετικό αίτημα τού 
προσφέροντα, προβαίνει στην απόρριψη της σχετικής ηλεκτρονικής προσφοράς στο ύποσύστημα πριν 
την καταληκτική ημερομηνία ύποβολής της προσφοράς. Κατόπιν, ο οικονομικός φορέας δύναται να 
ύποβάλει εκ νέού προσφορά μέσώ τού ύποσύστήματος έώς την καταληκτική ημερομηνία ύποβολής  
τών προσφορών. 
 
3.7 Οι αλλοδαποι  οικονομικοι  φορει ς δεν ε χούν την ύποχρε ώση να ύπογρα φούν τα δικαιολογητικα  
της προσφορα ς με χρη ση προηγμε νης ηλεκτρονικη ς ύπογραφη ς, αλλα  μπορει  να τα 
αύθεντικοποιού ν με οποιονδη ποτε α λλον προ σφορο τρο πο, εφο σον στη χώ ρα προε λεύση ς τούς 
δεν ει ναι ύποχρεώτικη  η χρη ση προηγμε νης ψηφιακη ς ύπογραφη ς σε διαδικασι ες σύ ναψης 
δημοσι ών σύμβα σεών. Στις περιπτώ σεις αύτε ς η προσφορα  σύνοδεύ εται με ύπεύ θύνη δη λώση, 
στην οποι α δηλώ νεται ο τι, στη χώ ρα προε λεύσης δεν προβλε πεται η χρη ση προηγμε νης ψηφιακη ς 
ύπογραφη ς η  ο τι, στη χώ ρα προε λεύσης δεν ει ναι ύποχρεώτικη  η χρη ση προηγμε νης ψηφιακη ς 
ύπογραφη ς για τη σύμμετοχη  σε διαδικασι ες σύ ναψης δημοσι ών σύμβα σεών. Η ύπεύ θύνη δη λώση 
τού προηγού μενού εδαφι ού φε ρει ύπογραφη  ε ώς και δε κα (10) ημε ρες πριν την καταληκτικη  
ημερομηνι α ύποβολη ς τών προσφορώ ν12. 
 
Άρθρο 4: Διαδικασία  ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών/ 

Κατακύρωση/  Σύναψη σύμβασης/ Προδικαστικές προσφυγές/Προσωρινή δικαστική 
προστασία 

 
4.1 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση/ Αξιολόγηση/ Έγκριση πρακτικού  
 
α) Μετα  την καταληκτικη  ημερομηνι α ύποβολη ς προσφορώ ν, ο πώς ορι ζεται στο α ρθρο 18 της 

παρού σας, και πριν την ηλεκτρονικη  αποσφρα γιση, η αναθε τούσα αρχη  κοινοποιει  στούς 

προσφε ροντες τον σχετικο  κατα λογο σύμμετεχο ντών, ο πώς αύτο ς παρα γεται απο  το ύποσύ στημα.  

 

β) Στη σύνε χεια, τα με λη της Επιτροπη ς Διαγώνισμού 13, κατα  την ημερομηνι α και ώ ρα πού ορι ζεται στο 

α ρθρο 18 της παρού σας,  προβαι νούν σε ηλεκτρονικη  αποσφρα γιση τού ύποφακε λού «Δικαιολογητικα  
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Σύμμετοχη ς» και τού ύποφακε λού “Οικονομικη  Προσφορα ”.  

 

γ) Στον ηλεκτρονικο  χώ ρο «Σύνημμε να  Ηλεκτρονικού  Διαγώνισμού », αναρτα ται απο  την Επιτροπη  

Διαγώνισμού  ο σχετικο ς κατα λογος μειοδοσι ας,  προκειμε νού να λα βούν γνώ ση οι προσφε ροντες. 

 

δ) Ακολού θώς, η Επιτροπη  Διαγώνισμού  προβαι νει, κατα  σειρα  μειοδοσι ας, σε ε λεγχο της ολο γραφης 

και αριθμητικη ς αναγραφη ς τών επιμε ρούς ποσοστώ ν ε κπτώσης και της ομαλη ς μεταξύ  τούς σχε σης, 

βα σει της παραγώγη ς σχετικού  ψηφιακού  αρχει ού, με σα απο  το ύποσύ στημα.  

Για την εφαρμογη  τού ελε γχού ομαλο τητας, χρησιμοποιει ται απο  την Επιτροπη  Διαγώνισμού  η με ση 

ε κπτώση προσφορα ς (Εμ), σύ μφώνα με τα οριζο μενα στα α ρθρα 95 και 98 τού ν. 4412/2016. 

 

ε) Όλες οι οικονομικε ς προσφορε ς, μετα  τις τύχο ν αναγκαι ες διορθώ σεις, καταχώρι ζονται, κατα  τη 

σειρα  μειοδοσι ας, στο πρακτικο  της επιτροπη ς, το οποι ο και ύπογρα φεται απο  τα με λη της. 

 

στ) Στη σύνε χεια, η Επιτροπη  Διαγώνισμού , την ι δια ημε ρα, ελε γχει τα δικαιολογητικα  σύμμετοχη ς τού 
α ρθρού 24.2 της παρού σας κατα  τη σειρα  της μειοδοσι ας, αρχι ζοντας απο  τον πρώ το μειοδο τη Αν η 
ολοκλη ρώση τού ελε γχού αύτού  δεν ει ναι δύνατη  την ι δια με ρα, λο γώ τού μεγα λού αριθμού  τών 
προσφορώ ν ελε γχονται τούλα χιστον οι δε κα (10) πρώ τες κατα  σειρα  μειοδοσι ας. Στην περι πτώση 
αύτη  η διαδικασι α σύνεχι ζεται τις επο μενες εργα σιμες ημε ρες14.  
 
ζ) Η Επιτροπη  Διαγώνισμού , πριν την ολοκλη ρώση της σύ νταξης  τού πρακτικού  της, επικοινώνει  με 
τούς εκδο τες πού αναγρα φονται στις ύποβληθει σες εγγύητικε ς επιστολε ς, προκειμε νού να 
διαπιστώ σει την εγκύρο τητα  τούς. Αν διαπιστώθει  πλαστο τητα εγγύητικη ς επιστολη ς, ο ύποψη φιος 
αποκλει εται απο  τον διαγώνισμο , ύποβα λλεται μηνύτη ρια αναφορα  στον αρμο διο εισαγγελε α και 
κινει ται διαδικασι α πειθαρχικη ς δι ώξης, σύ μφώνα με τις διατα ξεις τών α ρθρών 82 και επο μενα τού ν. 
3669/2008. 
 
η) Η περιγραφο μενη διαδικασι α καταχώρει ται στο πρακτικο  της Επιτροπη ς Διαγώνισμού  η  σε 
παρα ρτημα  τού, πού ύπογρα φεται απο  τον Προ εδρο και τα με λη της. 
Η Επιτροπη  Διαγώνισμού  ολοκληρώ νει τη σύ νταξη τού σχετικού  πρακτικού  με το αποτε λεσμα της 
διαδικασι ας, με το οποι ο εισηγει ται την ανα θεση της σύ μβασης στον μειοδο τη (η  τη μαται ώση της 
διαδικασι ας), και ύποβα λλει στην αναθε τούσα αρχη  το σχετικο  ηλεκτρονικο  αρχει ο, ώς “εσώτερικο ”, 
με σώ της λειτούργι ας “επικοινώνι α” τού ύποσύστη ματος, προς ε γκριση . 15 
 
θ) Στη σύνε χεια, η αναθε τούσα αρχη  κοινοποιει  την απο φαση ε γκρισης τού πρακτικού  σε ο λούς τούς 
προσφε ροντες και παρε χει προ σβαση στα ύποβληθε ντα στοιχει α τών λοιπώ ν σύμμετεχο ντών. Κατα  
της απο φασης αύτη ς χώρει  ε νσταση, κατα  τα οριζο μενα στην παρα γραφο 4.3 της παρού σης. 
 
ι) Επισημαι νεται ο τι, σε περι πτώση πού οι προσφορε ς ε χούν την ι δια ακριβώ ς τιμη  (ισο τιμες), η 
αναθε τούσα αρχη  επιλε γει τον (προσώρινο ) ανα δοχο με κλη ρώση μεταξύ  τών οικονομικώ ν φορε ών 
πού ύπε βαλαν ισο τιμες προσφορε ς. Η κλη ρώση γι νεται ενώ πιον της Επιτροπη ς Διαγώνισμού  και 
παρούσι α τών οικονομικώ ν φορε ών πού ύπε βαλαν τις ισο τιμες προσφορε ς, σε ημε ρα και ώ ρα πού θα 
τούς γνώστοποιηθει   με σώ της λειτούργικο τητας “επικοινώνι α” τού ύποσύστη ματος. 
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4.2  Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου/ Κατακύρωση/ 
Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης 
 

α) Μετα  την αξιολο γηση τών προσφορώ ν, η αναθε τούσα αρχη  προσκαλει , στο πλαι σιο της σχετικη ς 
ηλεκτρονικη ς διαδικασι ας σύ ναψης σύ μβασης και με σώ της λειτούργικο τητας της «Επικοινώνι ας», τον 
προσώρινο  ανα δοχο να ύποβα λει εντο ς προθεσμι ας δε κα (10) ημερώ ν 16 απο  την κοινοποι ηση της 
σχετικη ς ε γγραφης κοινοποι ησης σε αύτο ν τα προβλεπο μενα στις κει μενες διατα ξεις δικαιολογητικα  
προσώρινού  αναδο χού και τα αποδεικτικα  ε γγραφα νομιμοποι ησης17. 
 
β) Τα δικαιολογητικα  τού προσώρινού  αναδο χού ύποβα λλονται απο  τον οικονομικο  φορε α 
ηλεκτρονικα , με σώ της λειτούργικο τητας της «Επικοινώνι ας» στην αναθε τούσα αρχη . 
 
γ) Αν δεν ύποβληθού ν τα παραπα νώ δικαιολογητικα  η  ύπα ρχούν ελλει ψεις σε αύτα  πού  ύποβλη θηκαν 
και ο προσώρινο ς ανα δοχος ύποβα λλει εντο ς της προθεσμι ας της παραγρα φού (α) αι τημα προς την 
Επιτροπη  Διαγώνισμού  για την παρα ταση της προθεσμι ας ύποβολη ς, το οποι ο σύνοδεύ εται με 
αποδεικτικα  ε γγραφα απο  τα οποι α να αποδεικνύ εται ο τι ε χει αιτηθει  τη χορη γηση τών 
δικαιολογητικώ ν, η αναθε τούσα αρχη  παρατει νει την προθεσμι α ύποβολη ς τών δικαιολογητικώ ν για 
ο σο χρο νο απαιτηθει  για τη χορη γηση τών δικαιολογητικώ ν απο  τις αρμο διες αρχε ς. 

 
Το παρο ν εφαρμο ζεται και στις περιπτώ σεις πού η αναθε τούσα αρχη  τύχο ν ζητη σει την προσκο μιση 
δικαιολογητικώ ν κατα  τη διαδικασι α αξιολο γησης τών προσφορώ ν και πριν απο  το στα διο 
κατακύ ρώσης, κατ’ εφαρμογη  της δια ταξης τού α ρθρού 79 παρα γραφος 5 εδα φιο α΄ ν. 4412/2016, 
τηρούμε νών τών αρχώ ν της ι σης μεταχει ρισης και της διαφα νειας18.  
Εντο ς τριώ ν (3) εργασι μών ημερώ ν απο  την ηλεκτρονικη  ύποβολη  τών ώς α νώ στοιχει ών και 
δικαιολογητικώ ν, σύ μφώνα με τα ανώτε ρώ ύπο  β) και γ) αναφερο μενα, προσκομι ζονται ύποχρεώτικα  
απο  τον οικονομικο  φορε α στην αναθε τούσα αρχη , σε ε ντύπη μορφη  και σε σφραγισμε νο φα κελο, τα 
ε γγραφα πού απαιτει ται να προσκομισθού ν σε πρώτο τύπη μορφη , σύ μφώνα με τις διατα ξεις τού 
α ρθρού 11 παρ. 2 τού ν. 2690/1999 ''Κώ δικας Διοικητικη ς Διαδικασι ας'', ο πώς τροποποιη θηκε με τις 
διατα ξεις τού α ρθρού 1 παρ. 2 τού  ν. 4250/2014. 
 
δ) Αν κατα  τον ε λεγχο τών παραπα νώ δικαιολογητικώ ν διαπιστώθει  ο τι: 
I) τα στοιχει α πού δηλώ θηκαν με το Τύποποιημε νο Έντύπο Υπεύ θύνης Δη λώσης (ΤΕΥΔ), ει ναι ψεύδη  η  
ανακριβη  η  
ii) αν δεν ύποβληθού ν στο προκαθορισμε νο χρονικο  δια στημα τα απαιτού μενα πρώτο τύπα η  
αντι γραφα, τών παραπα νώ δικαιολογητικώ ν, η  
ii) αν απο  τα δικαιολογητικα  πού προσκομι σθηκαν νομι μώς και εμπροθε σμώς, δεν αποδεικνύ ονται οι 
ο ροι και οι πρού ποθε σεις σύμμετοχη ς σύ μφώνα με τα α ρθρα 21, 22 και 23 της παρού σας, 19 
 
απορρι πτεται η προσφορα  τού προσώρινού  αναδο χού, καταπι πτει ύπε ρ της αναθε τούσας αρχη ς η 
εγγύ ηση σύμμετοχη ς τού και η κατακύ ρώση γι νεται στον προσφε ροντα πού ύπε βαλε την αμε σώς 
επο μενη πλε ον σύμφε ρούσα απο  οικονομικη  α ποψη προσφορα  βα σει της τιμη ς τηρούμε νης της 
ανώτε ρώ διαδικασι ας. 
 
Σε περι πτώση ε γκαιρης και προση κούσας ενημε ρώσης της αναθε τούσας αρχη ς για μεταβολε ς στις 
πρού ποθε σεις τις οποι ες ο προσώρινο ς ανα δοχος ει χε δηλώ σει με το Τύποποιημε νο Έντύπο Υπεύ θύνης 
Δη λώσης (ΤΕΥΔ) ο τι πληροι  και οι οποι ες επη λθαν η  για τις οποι ες ε λαβε γνώ ση ο προσώρινο ς ανα δοχος 
μετα  την δη λώση και με χρι την ημε ρα της ειδοποι ησης/προ σκλησης για την προσκο μιση τών 
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δικαιολογητικώ ν κατακύ ρώσης (οψιγενει ς μεταβολε ς), δεν καταπι πτει ύπε ρ της αναθε τούσας αρχη ς η 
εγγύ ηση σύμμετοχη ς τού, πού ει χε προσκομισθει , σύ μφώνα με το α ρθρο 15 της παρού σας. 
 
Αν κανε νας απο  τούς προσφε ροντες δεν ύπε βαλε αληθη  η  ακριβη  δη λώση, η  αν κανε νας απο  τούς 
προσφε ροντες δεν προσκομι ζει ε να η  περισσο τερα απο  τα απαιτού μενα δικαιολογητικα , η  αν κανε νας 
απο  τούς προσφε ροντες δεν αποδει ξει ο τι πληροι  τα κριτη ρια ποιοτικη ς επιλογη ς τού α ρθρού 22, η 
διαδικασι α σύ ναψης της σύ μβασης ματαιώ νεται. 
 
 Η διαδικασι α ελε γχού τών ώς α νώ δικαιολογητικώ ν ολοκληρώ νεται με τη σύ νταξη πρακτικού  απο  την 
Επιτροπη  Διαγώνισμού , στο οποι ο αναγρα φεται η τύχο ν σύμπλη ρώση δικαιολογητικώ ν κατα  τα 
οριζο μενα στην παρα γραφο (γ) τού παρο ντος α ρθρού20.  Η Επιτροπη , στη σύνε χεια,  το κοινοποιει , 
με σώ της λειτούργικο τητας της «Επικοινώνι ας», στην αναθε τούσα αρχη  για τη λη ψη απο φασης. 
 
Η αναθε τούσα αρχη  προβαι νει, μετα  την ε γκριση τού ανώτε ρώ πρακτικού , στην κοινοποι ηση της 
απο φασης κατακύ ρώσης, μαζι  με αντι γραφο ο λών τών πρακτικώ ν, σε κα θε προσφε ροντα πού δεν ε χει 
αποκλεισθει  οριστικα ,21 εκτο ς απο  τον προσώρινο  ανα δοχο, σύ μφώνα με τις κει μενες διατα ξεις, με σώ 
της λειτούργικο τητας της «Επικοινώνι ας», και επιπλε ον αναρτα  τα Δικαιολογητικα  τού προσώρινού  
αναδο χού στον χώ ρο «Σύνημμε να Ηλεκτρονικού  Διαγώνισμού ». 
 
ε) Η σύ ναψη της σύ μβασης επε ρχεται με την κοινοποι ηση της απο φασης κατακύ ρώσης στον 
προσώρινο  ανα δοχο σύ μφώνα με τα οριζο μενα στο α ρθρο 105 ώς ακολού θώς : 
Μετα  την α πρακτη πα ροδο της προθεσμι ας α σκησης προδικαστικη ς προσφύγη ς η ,  σε περι πτώση 
α σκηση  της,  ο ταν παρε λθει α πρακτη η προθεσμι α α σκησης αι τησης αναστολη ς κατα  της απο φασης 
της Α.Ε.Π.Π. και, σε περι πτώση α σκησης αι τησης αναστολη ς κατα  της απο φασης της Α.Ε.Π.Π., ο ταν 
εκδοθει  απο φαση επι  της αι τησης, με την επιφύ λαξη της χορη γησης προσώρινη ς διαταγη ς, σύ μφώνα 
με τα οριζο μενα στο τελεύται ο εδα φιο της παραγρα φού 4 τού α ρθρού 372 τού ν. 4412/2016 και, μετα  
την ολοκλη ρώση τού προσύμβατικού  ελε γχού απο  το Ελεγκτικο  Σύνε δριο, εφο σον απαιτει ται, 
σύ μφώνα με τα α ρθρα 35 και 36 τού ν. 4129/2013, ο προσώρινο ς ανα δοχος, ύποβα λλει, εφο σον 
απαιτει ται,  ύπεύ θύνη δη λώση, μετα  απο  σχετικη  προ σκληση της αναθε τούσας αρχη ς, με σώ της 
λειτούργικο τητας της “Επικοινώνι ας” τού ύποσύστη ματος. Στην ύπεύ θύνη δη λώση, η οποι α 
ύπογρα φεται κατα  τα οριζο μενα στο α ρθρο 23 της παρού σας, δηλώ νεται ο τι, δεν ε χούν επε λθει στο 
προ σώπο  τού οψιγενει ς μεταβολε ς, κατα  την ε ννοια τού α ρθρού 104 τού ν. 4412/2016, προκειμε νού 
να διαπιστώθει  ο τι δεν ε χούν εκλει ψει οι πρού ποθε σεις σύμμετοχη ς τού α ρθρού 21, ο τι εξακολούθού ν 
να πληρού νται τα κριτη ρια  επιλογη ς τού α ρθρού 22 και ο τι δεν σύντρε χούν οι λο γοι αποκλεισμού  τού 
ι διού α ρθρού,. Η ύπεύ θύνη δη λώση ελε γχεται απο  την Επιτροπη  Διαγώνισμού , η οποι α σύντα σσει 
πρακτικο  πού σύνοδεύ ει τη σύ μβαση22. 
 
Με σώ της λειτούργικο τητας της “Επικοινώνι ας” τού ύποσύστη ματος κοινοποιει ται η απο φαση 
κατακύ ρώσης στον προσώρινο  ανα δοχο23. Με την ι δια απο φαση  καλει ται ο ανα δοχος ο πώς  προσε λθει 
σε ορισμε νο το πο και χρο νο για την ύπογραφη  τού σύμφώνητικού ,  θε τοντα ς τού η αναθε τούσα αρχη  
προθεσμι α πού δεν μπορει  να ύπερβαι νει τις ει κοσι (20) ημε ρες απο  την κοινοποι ηση ειδικη ς 
ηλεκτρονικη ς προ σκλησης, με σώ της λειτούργικο τητας της “Επικοινώνι ας” τού ύποσύστη ματος, 
προσκομι ζοντας, και την απαιτού μενη εγγύητικη  επιστολη  καλη ς εκτε λεσης. Η εν λο γώ κοινοποι ηση 
επιφε ρει τα ε ννομα αποτελε σματα της απο φασης κατακύ ρώσης, σύ μφώνα με οριζο μενα στην παρ. 3 
τού α ρθρού 105 τού ν.4412/2016.        
 
 

ΑΔΑ: Ψ770ΟΡ1Υ-62Ρ





 

    

                                          Ε.Π.-Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.  

                                            
 

  
 

 

11 

Εα ν ο ανα δοχος δεν προσε λθει να ύπογρα ψει το σύμφώνητικο , με σα στην προθεσμι α πού ορι ζεται στην 
ειδικη  προ κληση, κηρύ σσεται ε κπτώτος, καταπι πτει ύπε ρ της αναθε τούσας αρχη ς η εγγύ ηση 
σύμμετοχη ς τού και ακολούθει ται η διαδικασι α τού α ρθρού 4.2.γ της παρού σας για  τον προσφε ροντα 

πού ύπε βαλε την αμε σώς επο μενη πλε ον σύμφε ρούσα απο  οικονομικη  α ποψη προσφορα  βα σει τιμη ς24. 
Αν κανε νας απο  τούς προσφε ροντες δεν προσε λθει για την ύπογραφη  τού σύμφώνητικού , η διαδικασι α 
σύ ναψης της σύ μβασης ματαιώ νεται, σύ μφώνα με την περι πτώση  β της παραγρα φού 1 τού α ρθρού 
106 τού ν. 4412/2016. 

4.3 Προδικαστικές Προσφυγές/ Προσωρινή δικαστική προστασία 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε σύμφέρον να τού ανατεθεί η σύγκεκριμένη σύμβαση και έχει 
ή είχε ύποστεί ή ενδέχεται να ύποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτούσας αρχής 
κατά παράβαση της νομοθεσίας της Εύρώπαϊκής Ένώσης ή της εσώτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να 
ασκήσει προδικαστική προσφύγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της 
αναθέτούσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις πού δικαιολογούν 
το αίτημά τού25.  

Σε περίπτώση προσφύγής κατά πράξης της αναθέτούσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφύγής είναι: 

 (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτύπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αύτόν αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινώνίας, άλλώς   

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης πού βλάπτει τα 
σύμφέροντα τού ενδιαφερόμενού οικονομικού φορέα.  

Σε περίπτώση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφύγής είναι 
δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της σύντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης26. 

Η προδικαστική προσφύγή, με βάση και τα όσα προβλέπονται στο π.δ. 39/2017, κατατίθεται 
ηλεκτρονικά βάσει τού τύποποιημένού εντύπού και μέσώ της λειτούργικότητας «Επικοινώνία» 
τού ύποσύστήματος προς την Αναθέτούσα Αρχή, επιλέγοντας κατά περίπτώση την ένδειξη 
«Προδικαστική Προσφύγή» και επισύνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σύμφώνα με την παρ. 3 τού 
άρθρού 8 της ύπ' αρ.  117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.  
 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφύγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα ύπέρ τού Δημοσίού, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 τού ν. 4412/2016, το 
οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτώση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφύγής τού 
ή σε περίπτώση πού πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφύγής, η αναθέτούσα αρχή 
ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφύγής και η άσκησή της κώλύούν τη σύναψη 
της σύμβασης επί ποινή ακύρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από 
άσκηση προσφύγής, σύμφώνα με το άρθρο 368  τού ν. 4412/2016.  
 
Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτώση πού, κατά τη διαδικασία σύναψης 
της παρούσας σύμβασης, ύποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά27. 
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Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφύγής δεν κώλύει την πρόοδο της διαγώνιστικής 
διαδικασίας, , εκτός αν ζητηθούν προσώρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 τού ν.4412/2016. 

Η αναθέτούσα αρχή, μέσώ της λειτούργίας της «Επικοινώνίας»:   
α. Κοινοποιεί την προδικαστική προσφύγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφώνα με τα 
προβλεπόμενα στην περ. α της παρ.  1 τού άρθρού 365 τού ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 
τού άρθρού 9 τού π.δ. 39/2017.  
β. Ειδοποιεί, παρέχει πρόσβαση στο σύνολο τών στοιχείών τού διαγώνισμού και διαβιβάζει στην 
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφύγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ.  β’ της παρ. 1 τού 
άρθρού 365 τού ν. 4412/2016, σύμφώνα και με την παρ. 1 τού άρθρού 9 τού π.δ. 39/2017   
 
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας τών προβαλλόμενών πραγματικών και 
νομικών ισχύρισμών της προσφύγής και τών ισχύρισμών της αναθέτούσας αρχής και, σε περίπτώση 
παρέμβασης, τών ισχύρισμών τού παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλώ ή εν μέρει) ή απορρίπτει την 
προσφύγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών 
από την ημέρα εξέτασης της προσφύγής28. 

 

Σε περίπτώση σύμπληρώματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αύτή ύποβάλλεται έώς 
και δέκα (10) ημέρες πριν την σύζήτηση της προσφύγής και κοινοποιείται αύθημερόν στον 
προσφεύγοντα μέσώ της πλατφόρμας τού ΕΣΗΔΗΣ ή αν αύτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε 
πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα επί τών απόψεών και της σύμπληρώματικής αιτιολογίας της 
Αναθέτούσας Αρχής κατατίθενται μέσώ της πλατφόρμας τού ΕΣΗΔΗΣ έώς πέντε (5) ημέρες πριν από 
τη σύζήτηση της προσφύγής29. 

Η άσκηση της προδικαστικής προσφύγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση τών ένδικών 
βοηθημάτών  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρώσης τού άρθρού 372 τού ν. 4412/2016 
κατά τών εκτελεστών πράξεών ή παραλείψεών της αναθέτούσας αρχής. 

Όποιος έχει έννομο σύμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της 
ΑΕΠΠ και την ακύρώσή της ενώπιον τού αρμοδίού δικαστηρίού 30. Δικαίώμα άσκησης τών ίδιών 
ενδίκών βοηθημάτών έχει και η αναθέτούσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική 
προσφύγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρώσης λογίζονται 
ώς σύμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι σύναφείς προς την ανώτέρώ 
απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτούσας αρχής, εφόσον έχούν εκδοθεί ή σύντελεστεί 
αντιστοίχώς έώς τη σύζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη σύζήτηση της αίτησης 
ακύρώσης. 
 
Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρώσης. 
 
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από 
την κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση31 της απόφασης επί της προδικαστικής προσφύγής και σύζητείται 
το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της. Για την άσκηση της αιτήσεώς 
αναστολής κατατίθεται το προβλεπόμενο παράβολο, σύμφώνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 
372 παρ. 4 τού ν. 4412/2016. 
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Η άσκηση αίτησης αναστολής κώλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσώρινή διαταγή 
ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 

Άρθρο 5:  Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης – Σειρά ισχύος 

Σχετικα  με την ύπογραφη  της σύ μβασης, ισχύ ούν τα προβλεπο μενα στην παρ. 5 α ρθρού 105 και 
135 τού ν. 4412/2016. 
Τα  ε γγραφα της σύ μβασης  με βα ση τα οποι α θα εκτελεσθει  το ε ργο ει ναι τα αναφερο μενα 
παρακα τώ. Σε περι πτώση ασύμφώνι ας τών περιεχομε νών σε αύτα  ο ρών, η σειρα  ισχύ ος 
καθορι ζεται  ώς κατώτε ρώ.  
  

1. Το σύμφώνητικο . 
2. Η παρού σα Διακη ρύξη. 
3. Η Οικονομικη  Προσφορα . 
4. Το Τιμολο γιο Δημοπρα τησης  
5. Η Ειδικη  Σύγγραφη  Υποχρεώ σεών (Ε.Σ.Υ.).  
6. Η Γενικη  Σύγγραφη  Υποχρεώ σεών (Γ.Σ.Υ). 
7. Η Τεχνικη  Περιγραφη  (Τ.Π.).  
8. Ο Πρού πολογισμο ς Δημοπρα τησης.  
9. Η εγκεκριμε νη μελε τη τού ε ργού.  
10.  Το εγκεκριμε νο Χρονοδια γραμμα κατασκεύη ς τού ε ργού.  

Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας 

6.1. Τα ε γγραφα της σύ μβασης σύντα σσονται ύποχρεώτικα  στην ελληνικη  γλώ σσα και προαιρετικα  
και σε α λλες γλώ σσες, σύνολικα  η  μερικα . Σε περι πτώση ασύμφώνι ας μεταξύ  τών τμημα τών 
τών εγγρα φών της σύ μβασης πού ε χούν σύνταχθει  σε περισσσο τερες γλώ σσες, επικρατει  η 
ελληνικη  ε κδοση. Τύχο ν ενστα σεις ύποβα λλονται στην ελληνικη  γλώ σσα.  

6.2.  Οι προσφορε ς και τα περιλαμβανο μενα σε αύτε ς στοιχει α, καθώ ς και τα αποδεικτικα  ε γγραφα 
σύντα σσονται στην ελληνικη  γλώ σσα η  σύνοδεύ ονται απο  επι σημη μετα φραση  τούς στην 
ελληνικη  γλώ σσα.  

6.3.  Στα αλλοδαπα  δημο σια ε γγραφα και δικαιολογητικα  εφαρμο ζεται η Σύνθη κη της Χα γης της 
5.10.1961, πού κύρώ θηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικα  τα αλλοδαπα  ιδιώτικα  ε γγραφα 
σύνοδεύ ονται απο  μετα φραση  τούς στην ελληνικη  γλώ σσα επικύρώμε νη ει τε απο  προ σώπο 
αρμο διο κατα  τις διατα ξεις της εθνικη ς νομοθεσι ας ει τε απο  προ σώπο κατα  νο μο αρμο διο της 
χώ ρας στην οποι α ε χει σύνταχθει  ε γγραφο32. Επι σης, γι νονται ύποχρεώτικα  αποδεκτα  εύκρινη  
φώτοαντι γραφα εγγρα φών πού ε χούν εκδοθει  απο  αλλοδαπε ς αρχε ς και ε χούν επικύρώθει  απο  
δικηγο ρο, σύ μφώνα με τα προβλεπο μενα στην παρ. 2 περ. β τού α ρθρού 11 τού ν. 2690/1999 
“Κώ δικας Διοικητικη ς Διαδικασι ας”, αντικαταστα θηκε ώς α νώ με το α ρθρο 1 παρ.2 τού 
ν.4250/2014. 

6.4.    Ενημερώτικα  και τεχνικα  φύλλα δια και α λλα ε ντύπα-εταιρικα  η  μη – με ειδικο  τεχνικο  
περιεχο μενο μπορού ν να ύποβα λλονται σε α λλη γλώ σσα, χώρι ς να σύνοδεύ ονται απο  
μετα φραση στην ελληνικη  

6.5. Η  επικοινώνι α με την αναθε τούσα αρχη , καθώ ς και μεταξύ  αύτη ς και τού αναδο χού, θα γι νονται 
ύποχρεώτικα  στην ελληνικη  γλώ σσα. 
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Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία 
 
7.1. Για τη δημοπρα τηση τού ε ργού, την εκτε λεση της σύ μβασης και την κατασκεύη  τού, 

εφαρμο ζονται οι διατα ξεις τών παρακα τώ νομοθετημα τών, ο πώς ισχύ ούν: 
- του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119, 
- του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 
- του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) 
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 
3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,  και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και 
εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013» 33 
- του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα», 
- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 
- του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 
ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού, 
- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 
- του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 
ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,34 
- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 
- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», 
- των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου 
176  ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων 
έργων» (ΚΔΕ), 
- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό 
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 
- του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” 
- του ν. 998/1979 (Α΄289) «Περί Προστασίας Δασών και Δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας» 
όπως ισχύει 
- του ν.δ. 86/1969 «Περί δασικού Κώδικα» (Α΄7), όπως ισχύει, 
- του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 )35 
- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία”, 
- του π.δ. 437/1981 «Περί μελέτης και εκτέλεσης Δασοτεχνικών έργων»  
- του π.δ. 146/1988 (Α΄65) «Περί οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις 
σε θέματα έργων που εκτελούνται από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας» 
- Της με αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/29-12-2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και 
Μεταφορών «Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 
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επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8 (η) του άρθρου 221 του ν. 4412/2016» (Β 4841), 
όπως τροποποιήθηκε με την όμοια απόφαση ΥΑ ΔΝΣ/οικ.21137/ΦΝ 466/2-5-2018 (Β 1511). 
- Της με αριθ. 50844/11-5-2018 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Συγκρότηση 
και ορισμός μελών γνωμοδοτικής επιτροπής επί της επάρκειας των ληφθέντων επανορθωτικών 
μέτρων οικονομικών φορέων προς απόδειξη της αξιοπιστίας τους» (ΥΟΔΔ 279), όπως 
τροποποιήθηκε με την όμοια απόφαση 77868 - 18/07/2018 (ΥΟΔΔ 441).  
της με αρ.  117384/26-10-2017   Κοινής Υπουργικής Απόφασης ( 3821 Β) «Ρυθμίσεις τεχνικών 
ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής 
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών σχετικά με χρήση των επιμέρους 
εργαλείων και διαδικασιών  του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
- της με αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 
- της με αρ. 56902/215/19-5-2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1924) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  
 - της με αρ. 6607/04-07-2019 (ΑΔΑ: Ω6ΜΕ465ΧΙ8-58Β) Απόφασης της ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 
«Ένταξη της Πράξης Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Κορώνειας – Βόλβης – Χαλκιδικής για 
δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων με κωδικό ΟΠΣ 5032750 
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-
2020» 
- της με αρ. 82770/09-08-2019 (ΑΔΑ: Ω9ΥΛ465ΧΙ8-56Λ), Υπουργικής Απόφασης με αριθμ. 1242 για 
την ένταξη/τροποποίηση στο ΠΔΕ2019, στη ΣΑΕ 275/1 του έργου με κωδικό 2019ΣΕ27510111 
«Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Κορώνειας – Βόλβης – Χαλκιδικής για δράσεις διαχείρισης 
προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων». 

 
7.2 Οι διατα ξεις τού ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κύ ρώση Κώ δικα Φο ρού Προστιθε μενης Αξι ας». 
 
7.3 Οι σε εκτε λεση τών ανώτε ρώ διατα ξεών εκδοθει σες κανονιστικε ς πρα ξεις36, καθώ ς και λοιπε ς 

διατα ξεις πού αναφε ρονται ρητα  η  απορρε ούν απο  τα οριζο μενα στα σύμβατικα  τεύ χη της 
παρού σας καθώ ς και το σύ νολο τών διατα ξεών τού ασφαλιστικού , εργατικού , περιβαλλοντικού  
και φορολογικού  δικαι ού και γενικο τερα κα θε δια ταξη (Νο μος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνεύτικη  
εγκύ κλιος πού διε πει την ανα θεση και εκτε λεση τού ε ργού της παρού σας σύ μβασης, ε στώ και 
αν δεν αναφε ρονται ρητα .  

 
Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί,  κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου 
 
8.1. Φορε ας Χρηματοδο τησης της παρού σας σύ μβασης ει ναι το Υπούργει ο Περιβα λλοντος και 

Ενε ργειας, κώδ. ΣΑΕ 275/1. Η σύ μβαση37 περιλαμβα νεται στο Υποε ργο 4 «Ανο ρθώση και 
αποκατα σταση τού ύδροχαρού ς παραλι μνιού δα σούς Απολλώνι ας», της Πρα ξης 
«Επιχορη γηση τού Φορε α Διαχει ρισης Κορώ νειας – Βο λβης – Χαλκιδικη ς για Δρα σεις 
Διαχει ρισης Προστατεύο μενών Περιοχώ ν, Ειδώ ν και Οικοτο πών», η οποι α ε χει ενταχθει  
στο Επιχειρησιακο  Προ γραμμα «Υποδομε ς Μεταφορώ ν, Περιβα λλον και Αειφο ρος 
Ανα πτύξη» με βα ση την Απο φαση Ένταξης με αρ. πρώτ. 6607/04-07-2019 της ΕΥΔ/ΕΠ 
ΥΜΕΠΕΡΑΑ και ε χει λα βει κώδικο  ΟΠΣ 5032753. Η παρού σα σύ μβαση χρηματοδοτει ται 
απο  την Εύρώπαι κη  Ένώση (Ταμει ο Σύνοχη ς) και απο  εθνικού ς πο ρούς με σώ τού ΠΔΕ 
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(κώδ. ΠΔΕ 2019ΣΕ27510111).  
 Το ε ργο ύπο κειται στις κρατη σεις38 πού προβλε πονται για τα ε ργα αύτα , 

περιλαμβανομε νης της κρα τησης ύ ψούς 0,07 % ύπε ρ τών λειτούργικώ ν αναγκώ ν της 
Ενιαι ας Ανεξα ρτητης Αρχη ς Δημοσι ών Σύμβα σεών, σύ μφώνα με το α ρθρο 4 παρ 3 ν. 
4013/201139, της κρα τησης ύ ψούς 0,06 % ύπε ρ τών λειτούργικώ ν αναγκώ ν της Αρχη ς 
Εξε τασης Προδικαστικώ ν Προσφύγώ ν, σύ μφώνα με το α ρθρο 350 παρ. 3 τού ν. 4412/2016 , 
της κρα τησης 6%0, σύ μφώνα με τις διατα ξεις τού α ρθρού 53 παρ. 7 περ. θ' τού ν. 
4412/2016 και της ύπ' αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απο φασης τού 
Υπούργού  Υποδομώ ν και Μεταφορώ ν (Β' 2235), καθώ ς και της κρα τησης ποσοστού  2,5%0, 
ύπε ρ τών Μηχανικώ ν Τεχνολογικη ς Εκπαι δεύσης (ΤΕ) της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ σε δημο σιες 
σύμβα σεις ε ργών, σύ μφώνα με το α ρθ. 53, παρ. 7θ τού ν.441/2016. 

 
8.2. Τα γενικα  ε ξοδα, ο φελος κ.λ.π. τού Αναδο χού και οι επιβαρύ νσεις απο  φο ρούς, δασμού ς 

κ.λ.π. καθορι ζονται στο αντι στοιχο α ρθρο της Ε.Σ.Υ.  Ο Φ.Π.Α.  βαρύ νει τον Κύ ριο τού Έργού. 
  
8.3. Οι πληρώμε ς θα γι νονται σύ μφώνα με το α ρθρο 152 τού ν. 4412/2016 και το αντι στοιχο 

α ρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρώμη  τού εργολαβικού  τιμη ματος θα γι νεται σε EURO. 
 
Άρθρο 9:  Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 
  
Η αναθε τούσα αρχη 40 μπορει , κατα  τη διαδικασι α αξιολο γησης τών προσφορώ ν, να καλε σει τούς 
οικονομικού ς φορει ς, με σώ της  λειτούργικο τητας της ‘’Επικοινώνι ας” τού ύποσύστη ματος να 
σύμπληρώ σούν η  να διεύκρινι σούν τα ε γγραφα η  δικαιολογητικα  πού ε χούν ύποβα λει, 
σύμπεριλαμβανομε νης και της οικονομικη ς τούς προσφορα ς, με σα σε εύ λογη προθεσμι α, η οποι α δεν 
μπορει  να ει ναι μικρο τερη απο  επτα  (7) ημε ρες απο  την ημερομηνι α κοινοποι ησης σε αύτού ς της 
σχετικη ς προ σκλησης, σύ μφώνα με τα ειδικο τερα οριζο μενα στις διατα ξεις τών α ρθρών  102 και 103  
τού ν. 4412/2016 και τού α ρθρού 13 της ύπ' αρ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α. 
Οποιαδη ποτε διεύκρι νιση η  σύμπλη ρώση πού ύποβα λλεται απο  τούς προσφε ροντες η  ύποψηφι ούς, 
χώρι ς να ε χει ζητηθει  απο  την αναθε τούσα αρχη 41, δεν λαμβα νεται ύπο ψη. 
 
Άρθρο 10:  Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης 
 
Για την παρού σα διαδικασι α ε χει εκδοθει  η απο φαση με αρ.πρώτ.  69/27-01-2020 για την ανα ληψη 
ύποχρε ώσης/ε γκριση δε σμεύσης πι στώσης για το οικονομικο  ε τος 2020. 
Η πρα ξη εντα χθηκε στο ΠΔΕ με το αριθ. πρώτ. 82770/09-08-2019 ε γγραφο της Γενικη ς Διεύ θύνσης 
Δημοσι ών Επενδύ σεών τού Υπούργει ού Ανα πτύξης και Επενδύ σεών.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

 
Άρθρο 11:  Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του 

έργου 
 
Τίτλος του έργου 
 
 Ο τι τλος τού ε ργού ει ναι:  
 « Ανόρθωση και αποκατάσταση του υδροχαρούς παραλίμνιου δάσους Απολλωνίας, 

Δ.Ε. Απολλωνίας, Δήμου Βόλβης, Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης στα 
πλαίσια του Υποέργου 4 της Πράξης: Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης 
Κορώνειας – Βόλβης – Χαλκιδικής για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων 
περιοχών, ειδών και οικοτόπων». 

  
11.1. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου (εκτιμώμενη αξία της σύμβασης) 
 

Ο πρού πολογισμο ς δημοπρα τησης τού ε ργού ανε ρχεται σε42 104.500,00 Εύρώ  και 
αναλύ εται σε: 
Δαπα νη Εργασιώ ν 61.677,00 εύρώ  
Γενικα  ε ξοδα και Όφελος εργολα βού (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 11.101,86 εύρώ  
Απρο βλεπτα43 (ποσοστού  15% επι  της δαπα νης εργασιώ ν και τού κονδύλι ού Γ.Ε.+Ο.Ε.) 
10.916,83 εύρώ , πού αναλώ νονται σύ μφώνα με τούς ο ρούς τού α ρθρού 156 παρ. 3.(α) τού 
ν. 4412/2016.44 
 
Στο ανώτε ρώ ποσο  προβλε πεται αναθεώ ρηση στις τιμε ς ποσού  578,50 εύρώ  σύ μφώνα με 
το α ρθρο 153 τού ν. 4412/2016. 
 
Ρη τρα προ σθετης καταβολη ς (πριμ), σύ μφώνα με το α ρθρο 149 τού ν. 4412/2016 δεν 
προβλε πεται. 

 
Η παρού σα σύ μβαση δεν ύποδιαιρει ται σε τμη ματα και ανατι θεται ώς ενιαι ο σύ νολο για 
τούς ακο λούθούς λο γούς45: 
Η ανο ρθώση και αποκατα σταση τού ύδροχαρού ς παραλι μνιού δα σούς της Απολλώνι ας θα 
γι νει με μια σύγκεκριμε νη, χρονικα  καθορισμε νη διαδοχη  εργασιώ ν πού η επιτύχη ς λη ξη της 
προηγού μενης σημαι νει την ε ναρξη της επο μενης για κα ποιες εργασι ες ο πώς για 
παρα δειγμα η ε ναρξη τών ποτισμα τών δεν μπορει  να γι νει αν δεν ολοκληρώθει  η 
διαμο ρφώση τών λεκανώ ν σύγκρα τησης νερού , ενώ  κα ποιες α λλες πρε πει να τρε χούν 
παρα λληλα, ο πώς η δια νοιξη λα κκών φύ τεύσης γι νεται παρα λληλα με τη φύ τεύση. Το 
γεγονο ς αύτο  της απο λύτης εξα ρτησης κα θε σταδι ού απο  το προηγού μενο και το επο μενο 
μας αποτρε πει απο  τη διαι ρεση της σύ μβασης σε αύτοτελη  τμη ματα.  
Επι σης το εξαιρετικα  σημαντικο  γεγονο ς ο τι ε χούμε να χειριστού με εύαι σθητο βιολογικο  
ύλικο  (ύδροχαρη  φύτα ), σε περιοχη  απο λύτης προστασι ας (ΚΥΑ 6919/2004 
ΦΕΚ248/Δ΄/05-03-2004)  καθιστα  την επιτύχι α τού εγχειρη ματος εξαρτώ μενη απο  την 
σώστη  και ύπεύ θύνη εκτε λεση ο λών τών σταδι ών σύνολικα , τών οποι ών την εύθύ νη θα 
πρε πει να φε ρει ε νας οικονομικο ς φορε ας και ο χι περισσο τεροι.  
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11.2.   Τόπος εκτέλεσης του έργου  
 Το ε ργο θα εκτελεστει  στην περιοχη  τού παραλι μνιού δα σούς της Απολλώνι ας της Δ.Ε. 

Απολλώνι ας, τού Δη μού Βο λβης, της Π.Ε. Θεσσαλονι κης (NUTS EL522) 
 
 
11.3. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

  
Χώματούργικε ς εργασι ες (Κατεργασι α εδα φούς – Αύλα κώση κατεργασμε νού εδα φούς) 
Τεχνικε ς εργασι ες (Κατασκεύη  ξύ λινης περι φραξης) 
Προετοιμασι α χώ ρών εγκατα στασης πρασι νού (Δια νοιξη λα κκών φύ τεύσης) 
Προμη θεια και μεταφορα  φύτικού  ύλικού  
Σύντη ρηση πρασι νού (Απομα κρύνση βλα στησης – Διαμο ρφώση λεκα νης σύγκρα τησης 
νερού  – Πο τισμα) 

 

11.4.  Επισημαίνεται ο τι, το φύσικο  και οικονομικο  αντικει μενο τών δημοπρατού μενών ε ργών  
δεν πρε πει να μεταβα λλεται ούσιώδώ ς κατα  τη δια ρκεια εκτε λεσης της σύ μβασης, κατα  τα οριζο μενα 
στην παρ. 4 τού α ρθρού 132 ν. 4412/2016. Δύνατο τητα μεταβολη ς ύφι σταται, μο νο ύπο  τις 
πρού ποθε σεις τών α ρθρών 13246 και 156 ν. 4412/2016.  

Επιτρε πεται η χρη ση τών «επι  ε λασσον» δαπανώ ν με τούς ακο λούθούς ο ρούς και περιορισμού ς: 

 Δεν τροποποιει ται το «βασικο  σχε διο» της προκη ρύξης, ού τε οι προδιαγραφε ς τού ε ργού, ο πώς 
περιγρα φονται στα σύμβατικα  τεύ χη, ού τε καταργει ται ομα δα εργασιώ ν της αρχικη ς σύ μβασης.  

 Δεν θι γεται η πληρο τητα, ποιο τητα και λειτούργικο τητα τού ε ργού.  

 Δεν χρησιμοποιει ται για την πληρώμη  νε ών εργασιώ ν πού δεν ύπη ρχαν στην αρχικη  σύ μβαση.  

 Δεν ύπερβαι νει η δαπα νη αύτη , κατα  τον τελικο  εγκεκριμε νο Ανακεφαλαιώτικο  Πι νακα Εργασιώ ν 
τού ε ργού, ποσοστο  ει κοσι τοις εκατο  (20%) της σύμβατικη ς δαπα νης ομα δας εργασιώ ν τού ε ργού 
ού τε, αθροιστικα , ποσοστο  δε κα τοις εκατο  (10%) της δαπα νης της αρχικη ς αξι ας σύ μβασης χώρι ς 
Φ.Π.Α., αναθεώ ρηση τιμώ ν και απρο βλεπτες δαπα νες. Στην αθροιστικη  αύτη  ανακεφαλαι ώση 
λαμβα νονται ύπο ψη μο νο οι μεταφορε ς δαπα νης απο  μι α ομα δα εργασιώ ν σε α λλη. 
Τα ποσα  πού εξοικονομού νται, εφο σον ύπερβαι νούν τα ανώτε ρώ ο ρια (20% η  και 10%), μειώ νούν 
ισο ποσα τη δαπα νη της αξι ας σύ μβασης χώρι ς Φ.Π.Α., αναθεώρη σεις και απρο βλεπτες δαπα νες. 
Για τη χρη ση τών «επι  ε λασσον δαπανώ ν» απαιτει ται σε κα θε περι πτώση η σύ μφώνη γνώ μη τού 
Τεχνικού  Σύμβούλι ού, ύ στερα απο  ειση γηση τού φορε α ύλοποι ησης. 
Ο πρού πολογισμο ς τών ε ργών στα οποι α εφαρμο ζεται η παρα γραφος αύτη  αναλύ εται σε ομα δες 
εργασιώ ν, οι οποι ες σύντι θενται απο  εργασι ες πού ύπα γονται σε ενιαι α ύποσύ νολα τού τεχνικού  
αντικειμε νού τών ε ργών, ε χούν παρο μοιο τρο πο κατασκεύη ς και επιδε χονται το ι διο ποσοστο  
ε κπτώσης στις τιμε ς μονα δας τούς. Με απο φαση τού Υπούργού  Υποδομώ ν και Μεταφορώ ν, η 
οποι α μετα  την ε κδοση  της θα ε χει εφαρμογη  σε ο λα τα ώς α νώ ε ργα, προσδιορι ζονται οι ομα δες 
εργασιώ ν ανα  κατηγορι α ε ργών. 

 
Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 
 
Η σύνολικη  προθεσμι α εκτε λεσης τού ε ργού, ορι ζεται σε τρια ντα (30) μη νες απο  την ημε ρα 
ύπογραφη ς της σύ μβασης47 και σε κα θε περι πτώση ο χι πε ραν της 31/12/2023" (η  νώρι τερα). 
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Οι αποκλειστικε ς και ενδεικτικε ς τμηματικε ς προθεσμι ες τού ε ργού αναφε ρονται στην Ε.Σ.Υ.  
 
 
Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών 
 
13.1 Η επιλογη  τού Αναδο χού, θα γι νει σύ μφώνα με την «ανοικτη  διαδικασι α» τού α ρθρού 

27 τού ν. 4412/2016 και ύπο  τις πρού ποθε σεις τού νο μού αύτού .  
  
13.2 Η οικονομικη  προσφορα  τών διαγώνιζομε νών, θα σύνταχθει  και ύποβληθει  σύ μφώνα 

με τα οριζο μενα στο α ρθρο 95 παρ. 2.(α) τού ν. 4412/2016 .  
 
13.3  Κα θε προσφε ρών μπορει  να ύποβα λει μο νο μι α προσφορα . 48 
  
13.4  Δεν επιτρε πεται η ύποβολη  εναλλακτικώ ν προσφορώ ν.49 
 
13.5 Δε γι νονται δεκτε ς προσφορε ς για με ρος τού αντικειμε νού της σύ μβασης.  
 
 
Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης 
 
Κριτη ριο για την ανα θεση της σύ μβασης ει ναι η πλε ον σύμφε ρούσα απο  οικονομικη  α ποψη 
προσφορα  μο νο βα σει τιμη ς (χαμηλο τερη τιμη ).  
 
 
Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής  
 
15.1 Για την σύμμετοχη  στον διαγώνισμο  απαιτει ται η κατα θεση απο  τούς σύμμετε χοντες 

οικονομικού ς φορει ς, κατα  τούς ο ρούς της παρ. 1 α) τού α ρθρού 72 τού ν. 4412/2016, 
εγγύητικη ς επιστολη ς σύμμετοχη ς, πού ανε ρχεται στο ποσο  τών χιλι ών εξακοσι ών 
ογδο ντα πε ντε (1.685) εύρώ . 50 

 Στην περι πτώση ε νώσης οικονομικώ ν φορε ών, η εγγύ ηση σύμμετοχη ς περιλαμβα νει 
και τον ο ρο ο τι η εγγύ ηση καλύ πτει τις ύποχρεώ σεις ο λών τών οικονομικώ ν φορε ών 
πού σύμμετε χούν στην ε νώση. 

 
15.2 Οι εγγύητικε ς επιστολε ς σύμμετοχη ς περιλαμβα νούν, σύ μφώνα με το α ρθρο 72 παρ. 4 

τού ν. 4412/2016, κατ’ ελα χιστον τα ακο λούθα στοιχει α :  
 α) την ημερομηνι α ε κδοσης,  
 β) τον εκδο τη,  
 γ) τον κύ ριο τού ε ργού η  το φορε α κατασκεύη ς τού ε ργού Αποκεντρώμε νη  

Διοι κηση Μακεδονι ας – Θρα κης / Διεύ θύνση Αναδασώ σεών Κεντρικη ς Μακεδονι ας   
προς τον οποι ο απεύθύ νονται,  

 δ) τον αριθμο  της εγγύ ησης,  
 ε) το ποσο  πού καλύ πτει η εγγύ ηση,  
 στ) την πλη ρη επώνύμι α, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύ θύνση τού οικονομικού  φορε α ύπε ρ 

τού οποι ού εκδι δεται η εγγύ ηση (στην περι πτώση ε νώσης αναγρα φονται ο λα τα 
παραπα νώ για κα θε με λος της ε νώσης),  
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 ζ) τούς ο ρούς ο τι: αα) η εγγύ ηση παρε χεται ανε κκλητα και ανεπιφύ λακτα, ο δε 
εκδο της παραιτει ται τού δικαιώ ματος της διαιρε σεώς και της διζη σεώς, και ββ) ο τι σε 
περι πτώση κατα πτώσης αύτη ς, το ποσο  της κατα πτώσης ύπο κειται στο εκα στοτε 
ισχύ ον τε λος χαρτοση μού,  

 η) τα στοιχει α της διακη ρύξης (αριθμο ς, ε τος, τι τλος ε ργού ) και την  καταληκτικη  
ημερομηνι α ύποβολη ς προσφορώ ν,  

 θ) την ημερομηνι α λη ξης η  τον χρο νο ισχύ ος της εγγύ ησης,  
 ι) την ανα ληψη ύποχρε ώσης απο  τον εκδο τη της εγγύ ησης να καταβα λει το ποσο  της 

εγγύ ησης ολικα  η  μερικα  εντο ς πε ντε (5) ημερώ ν μετα  απο  απλη  ε γγραφη ειδοποι ηση 
εκει νού προς τον οποι ο απεύθύ νεται.  

 
15.3 Η εγγύ ηση σύμμετοχη ς πρε πει να ισχύ ει τούλα χιστον για τρια ντα (30) ημε ρες μετα  τη 

λη ξη τού χρο νού ισχύ ος της προσφορα ς τού α ρθρού 19 της παρού σας, η τοι με χρι 02-
10-2021, α λλώς η προσφορα  απορρι πτεται. Η αναθε τούσα αρχη  μπορει , πριν τη λη ξη 
της προσφορα ς, να ζητα  απο  τον προσφε ροντα να παρατει νει, πριν τη λη ξη τούς, τη 
δια ρκεια ισχύ ος της προσφορα ς και της εγγύ ησης σύμμετοχη ς.  

 
15.4 Η εγγύ ηση σύμμετοχη ς καταπι πτει, ύπε ρ τού κύρι ού τού ε ργού, μετα  απο  γνώ μη τού 

Τεχνικού  Σύμβούλι ού αν ο προσφε ρών αποσύ ρει την προσφορα  τού κατα  τη δια ρκεια 
ισχύ ος αύτη ς και στις περιπτώ σεις τού α ρθρού 4.2 της παρού σας. 
Η ε νσταση τού αναδο χού κατα  της αποφα σεώς δεν αναστε λλει την ει σπραξη τού ποσού  
της εγγύη σεώς. 

 
15.5  Η εγγύ ηση σύμμετοχη ς επιστρε φεται στον ανα δοχο με την προσκο μιση της εγγύ ησης  
 καλη ς εκτε λεσης. 
 Η εγγύ ηση σύμμετοχη ς επιστρε φεται στούς λοιπού ς προσφε ροντες, σύ μφώνα με τα 

ειδικο τερα οριζο μενα στο α ρθρο 72 τού ν. 4412/2016 51. 
 
Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ)52 
 
16.1 53Προβλε πεται η δύνατο τητα χορη γησης προκαταβολη ς στον ανα δοχο με χρι τού πε ντε 

τοις εκατο  (5%) της αξι ας της σύ μβασης χώρι ς αναθεώ ρηση και ΦΠΑ για δαπα νες 
πρώ τών εγκαταστα σεών και α λλα ε ξοδα εκκι νησης τού ε ργού , σύ μφώνα με τις 
διατα ξεις τού Ν. 4412/2016 α ρθρο 150 ο πώς ισχύ ει. Κατα  τη χορη γηση της 
προκαταβολη ς δεν απαιτει ται εγγύητικη  επιστολη  προκαταβολη ς, αφού  η εγγύ ηση 
καλη ς εκτε λεσης καλύ πτει και την παροχη  ισο ποσης προκαταβολη ς 54 

 
16.2 Δεν προβλε πεται  η πληρώμη  πριμ στην παρού σα σύ μβαση. 

 
 
Άρθρο 17:  Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου  
 

17.1 Για την ύπογραφη  της σύ μβασης απαιτει ται η παροχη  εγγύ ησης καλη ς εκτε λεσης, 
σύ μφώνα με το α ρθρο 72 παρ. 1 β) τού ν.4412/2016, το ύ ψος της οποι ας καθορι ζεται 
σε ποσοστο   5%  επι  της αξι ας της σύ μβασης, χώρι ς Φ.Π.Α. και κατατι θεται πριν η  
κατα  την ύπογραφη  της σύ μβασης.  
Η εγγύ ηση καλη ς εκτε λεσης καταπι πτει στην περι πτώση παρα βασης τών ο ρών της 
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σύ μβασης, ο πώς αύτη  ειδικο τερα ορι ζει. 
Σε περι πτώση τροποποι ησης της σύ μβασης κατα  το α ρθρο 132 ν. 4412/2016, η οποι α 

σύνεπα γεται αύ ξηση της σύμβατικη ς αξι ας, ο ανα δοχος ει ναι ύποχρεώμε νος να 

καταθε σει πριν την τροποποι ηση, σύμπληρώματικη  εγγύ ηση το ύ ψος της οποι ας 

ανε ρχεται σε ποσοστο  5% επι  τού ποσού  της αύ ξησης χώρι ς ΦΠΑ.  

Η εγγύ ηση καλη ς εκτε λεσης της σύ μβασης καλύ πτει σύνολικα  και χώρι ς διακρι σεις την 

εφαρμογη  ο λών τών ο ρών της σύ μβασης και κα θε απαι τηση της αναθε τούσας αρχη ς η  

τού κύρι ού τού ε ργού ε ναντι τού αναδο χού. 

Η εγγύ ηση καλη ς εκτε λεσης καταπι πτει ύπε ρ τού κύρι ού τού ε ργού, με αιτιολογημε νη 

απο φαση τού Προι σταμε νού της Διεύθύ νούσας Υπηρεσι ας, ιδι ώς μετα  την 

οριστικοποι ηση της ε κπτώσης τού αναδο χού. Η ε νσταση τού αναδο χού κατα  της 

αποφα σεώς δεν αναστε λλει την ει σπραξη τού ποσού  της εγγύη σεώς. 

Οι εγγύητικε ς επιστολε ς καλη ς εκτε λεσης περιλαμβα νούν κατ’ ελα χιστον τα 

αναφερο μενα στην παρα γραφο 15.2 της παρού σας και επιπρο σθετα, τον αριθμο  και τον 

τι τλο της σχετικη ς σύ μβασης.  

17.2  Εγγύ ηση καλη ς λειτούργι ας  

Δεν προβλε πεται55 

 

Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών 
 
17.Α.1. Οι εγγύητικε ς επιστολε ς τών α ρθρών 15, 16 και 17 εκδι δονται απο  πιστώτικα  ή χρηματοδοτικά 
ιδρύ ματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια τών περιπτώσεών β΄ και γ΄ της παρ. 1 τού 
άρθρού 14 τού ν. 4364/ 2016 (Α΄13) πού λειτούργού ν νο μιμα στα κρα τη- με λη της Ενώσης η  τού 
Εύρώπαι κού  Οικονομικού  Χώ ρού η  στα κρα τη-με ρη της ΣΔΣ και ε χούν, σύ μφώνα με τις ισχύ ούσες 
διατα ξεις, το δικαι ώμα αύτο . Μπορού ν, επι σης, να εκδι δονται απο  το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. η  να 
παρε χονται με γραμμα τιο τού Ταμει ού Παρακαταθηκώ ν και Δανει ών, με παρακατα θεση σε αύτο  τού 
αντι στοιχού χρηματικού  ποσού . 56  

Αν σύσταθει  παρακαταθη κη με γραμμα τιο παρακατα θεσης χρεογρα φών στο Ταμει ο Παρακαταθηκώ ν 
και Δανει ών, τα τοκομερι δια η  μερι σματα πού λη γούν κατα  τη δια ρκεια της εγγύ ησης επιστρε φονται 
μετα  τη λη ξη τούς στον ύπε ρ ού η εγγύ ηση οικονομικο  φορε α. 
 

17.Α.2 Οι εγγύητικε ς επιστολε ς εκδι δονται κατ’ επιλογη  τού οικονομικού  φορε α/ αναδο χού απο  

ε ναν η  περισσο τερούς εκδο τες της παραπα νώ παραγρα φού, ανεξαρτη τώς τού ύ ψούς τών.   

Εα ν η εγγύ ηση εκδοθει  απο  αλλοδαπο  πιστώτικο  ι δρύμα μπορει  να σύνταχθει  σε μι α απο  τις επι σημες 
γλώ σσες της Εύρώπαι κη ς Ένώσης, αλλα  θα σύνοδεύ εται απαραι τητα απο  μετα φραση στην ελληνικη  
γλώ σσα, σύ μφώνα και με τα ειδικο τερα οριζο μενα στο α ρθρο 6.3. της παρού σας. 
 
Η αναθε τούσα αρχη  επικοινώνει  με τούς φορει ς πού φε ρονται να ε χούν εκδώ σει τις εγγύητικε ς 
επιστολε ς, προκειμε νού να διαπιστώ σει την εγκύρο τητα  τούς57.  
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Άρθρο 18: Ημερομηνία και ώρα  λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών-
αποσφράγισης 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών58 ορίζεται η 02-03-
2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00  

 

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 08-03-
2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:0059 

Αν, για λο γούς ανώτε ρας βι ας η  για τεχνικού ς λο γούς δεν διενεργηθει  η αποσφρα γιση κατα  την 

ορισθει σα ημε ρα η  αν με χρι τη με ρα αύτη  δεν ε χει ύποβληθει  καμι α προσφορα , η αποσφρα γιση και η 

καταληκτικη  ημερομηνι α αντι στοιχα μετατι θενται σε οποιαδη ποτε α λλη ημε ρα, με απο φαση της 

αναθε τούσας αρχη ς. Η απο φαση αύτη  κοινοποιει ται  στούς προσφε ροντες, με σώ της 

λειτούργικο τητας “Επικοινώνι α”,  πε ντε (5) τούλα χιστον εργα σιμες ημε ρες πριν τη νε α ημερομηνι α,  

και αναρτα ται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελι δα της αναθε τούσας αρχη ς, εφο σον διαθε τει, καθώ ς και 

στον ειδικο , δημο σια προσβα σιμο, χώ ρο “ηλεκτρονικοι  διαγώνισμοι ” της πύ λης 

www.promitheus.gov.gr τού ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νε α αύτη  ημερομηνι α δεν καταστει  δύνατη  η 

αποσφρα γιση τών προσφορώ ν η  δεν ύποβληθού ν προσφορε ς, μπορει  να ορισθει  και νε α ημερομηνι α, 

εφαρμοζομε νών κατα  τα λοιπα  τών διατα ξεών τών δύ ο προηγού μενών εδαφι ών.  

Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών 
 
Κα θε ύποβαλλο μενη προσφορα  δεσμεύ ει τον σύμμετε χοντα στον διαγώνισμο  κατα  τη δια ταξη τού 

α ρθρού 97 τού ν. 4412/2016, για δια στημα ε ξι (6) μηνώ ν60, απο  την ημερομηνι α λη ξης της προθεσμι ας 

ύποβολη ς τών προσφορώ ν. 

Η αναθε τούσα αρχη  μπορει , πριν τη λη ξη τού χρο νού ισχύ ος της προσφορα ς, να ζητα  απο  τούς 
προσφε ροντες να παρατει νούν τη δια ρκεια ισχύ ος της προσφορα ς τούς και της εγγύ ησης 
σύμμετοχη ς. 
 

Άρθρο 20: Δημοσιότητα/ Δαπάνες δημοσίευσης 
 
1. Η προκη ρύξη σύ μβασης 61  δημοσιεύ θηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ 21PROC008114276 2021-02-09). 

2. Η Διακη ρύξη αναρτα ται και στην ιστοσελι δα της αναθε τούσας αρχη ς (www.m-t.gov.gr), 
σύ μφώνα με το α ρθρο 2 της παρού σας. 

3. Περι ληψη της παρού σας Διακη ρύξης δημοσιεύ εται στον Ελληνικο  Τύ πο 62, σύ μφώνα με το 
α ρθρο 66 ν. 4412/2016 και αναρτα ται στο προ γραμμα “Διαύ γεια” diavgeia.gov.gr.,  
 

Τα ε ξοδα τών εκ της κει μενης νομοθεσι ας απαραι τητών δημοσιεύ σεών της προκη ρύξης της 

δημοπρασι ας στην οποι α αναδει χθηκε ανα δοχος, βαρύ νούν τον ι διο και εισπρα ττονται με τον πρώ το 

λογαριασμο  πληρώμη ς τού ε ργού.  Τα ε ξοδα δημοσιεύ σεών τών τύχο ν προηγού μενών διαγώνισμώ ν για 

την ανα θεση τού ι διού ε ργού, καθώ ς και τα ε ξοδα τών μη απαραι τητών εκ τού νο μού δημοσιεύ σεών 

βαρύ νούν την αναθε τούσα αρχη  και καταβα λλονται απο  τις πιστώ σεις τού ε ργού. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

 
Η σύ μβαση ανατι θεται βα σει τού κριτηρι ού τού α ρθρού 14 της παρού σας, σε προσφε ροντα ο οποι ος 
δεν αποκλει εται απο  τη σύμμετοχη  βα σει της παρ. Α τού α ρθρού 22 της παρού σας και πληροι  τα 
κριτη ρια επιλογη ς τών παρ. Β, Γ, Δ και Ε τού α ρθρού 22 της παρού σας. 
 
Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης  
  
21.1 Δικαι ώμα σύμμετοχη ς ε χούν φύσικα  η  νομικα  προ σώπα, η  ενώ σεις αύτώ ν63 πού 
δραστηριοποιού νται στην εκτε λεση ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ η  ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ64 και πού ει ναι 
εγκατεστημε να σε: 
α) σε κρα τος-με λος της Ένώσης, 
β) σε κρα τος-με λος τού Εύρώπαι κού  Οικονομικού  Χώ ρού (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρι τες χώ ρες πού ε χούν ύπογρα ψει και κύρώ σει τη ΣΔΣ, στο βαθμο  πού η ύπο  ανα θεση δημο σια 
σύ μβαση καλύ πτεται απο  τα Παραρτη ματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικε ς σημειώ σεις τού σχετικού  με την 
Ένώση Προσαρτη ματος I της ώς α νώ Σύμφώνι ας, καθώ ς και  
δ) σε τρι τες χώ ρες πού δεν εμπι πτούν στην περι πτώση γ΄ της παρού σας παραγρα φού και ε χούν 
σύνα ψει διμερει ς η  πολύμερει ς σύμφώνι ες με την Ένώση σε θε ματα διαδικασιώ ν ανα θεσης δημοσι ών 
σύμβα σεών. 
 
21.2 Οικονομικο ς φορε ας σύμμετε χει ει τε μεμονώμε να ει τε ώς με λος ε νώσης.65, 
 
21.3 Οι ενώ σεις οικονομικώ ν φορε ών σύμμετε χούν ύπο  τούς ο ρούς τών παρ. 2, 3 και 4 τού α ρθρού 19 
και τών παρ. 1 (ε)  και 3 (β)τού α ρθρού 76  τού ν. 4412/2016.  
Δεν απαιτει ται απο  τις εν λο γώ ενώ σεις να περιβληθού ν σύγκεκριμε νη νομικη  μορφη  για την ύποβολη  
προσφορα ς. Σε περι πτώση πού η ε νώση αναδειχθει  ανα δοχος η νομικη  της μορφη  πρε πει να ει ναι 
τε τοια πού να εξασφαλι ζεται η ύ παρξη ενο ς και μοναδικού  φορολογικού  μητρώ ού για την ε νώση (πχ 
κοινοπραξι α). 

Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής  

Οι μεμονώμε νοι προσφε ροντες πρε πει να ικανοποιού ν ο λα τα κριτη ρια ποιοτικη ς επιλογη ς.  

Στην περι πτώση ε νώσης οικονομικώ ν φορε ών, ισχύ ούν τα εξη ς : 

- αναφορικα  με τις απαιτη σεις τού α ρθρού 22. Α της παρού σας, αύτε ς θα πρε πει να ικανοποιού νται απο  

κα θε με λος της ε νώσης  

- αναφορικα  με τις απαιτη σεις τού α ρθρού 22.Β της παρού σας, κα θε με λος της ε νώσης θα πρε πει να 
ει ναι εγγεγραμμε νο στο σχετικο  επαγγελματικο  μητρώ ο, σύ μφώνα με τα ειδικο τερα στο ώς α νώ α ρθρο, 
στην κατηγορι α πού αφορα  στο ύπο  ανα θεση ε ργο.  

22.Α. Λόγοι αποκλεισμού 

Κα θε προσφε ρών αποκλείεται απο  τη σύμμετοχη  σε διαδικασι α σύ ναψης σύ μβασης, εφο σον 
σύντρε χει στο προ σώπο  τού (αν προ κειται για μεμονώμε νο φύσικο  η  νομικο  προ σώπο) η  σε ε να απο  
τα με λη τού (αν προ κειται περι  ε νώσης οικονομικώ ν φορε ών) ε νας απο  τούς λο γούς τών παρακα τώ 
περιπτώ σεών: 
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22.A.1. Όταν ύπα ρχει εις βα ρος τού  αμετα κλητη66 καταδικαστικη  απο φαση για ε ναν απο  τούς 

ακο λούθούς λο γούς: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ο πώς αύτη  ορι ζεται στο α ρθρο 2 της απο φασης-πλαι σιο 
2008/841/ΔΕΥ τού Σύμβούλι ού της 24ης Οκτώβρι ού 2008, για την καταπολε μηση τού οργανώμε νού 
εγκλη ματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

β) δωροδοκία, ο πώς ορι ζεται στο α ρθρο 3 της σύ μβασης περι  της καταπολε μησης της διαφθορα ς στην 
οποι α ενε χονται ύπα λληλοι τών Εύρώπαι κώ ν Κοινοτη τών η  τών κρατώ ν-μελώ ν της Ένώσης (ΕΕ C 195 
της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρα γραφο 1 τού α ρθρού 2 της απο φασης-πλαι σιο 2003/568/ΔΕΥ τού 
Σύμβούλι ού της 22ας Ιούλι ού 2003, για την καταπολε μηση της δώροδοκι ας στον ιδιώτικο  τομε α (ΕΕ L 
192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώ ς και ο πώς ορι ζεται στην κει μενη νομοθεσι α η  στο εθνικο  δι καιο τού 
οικονομικού  φορε α, 

γ) απάτη, κατα  την ε ννοια τού α ρθρού 1 της σύ μβασης σχετικα  με την προστασι α τών οικονομικώ ν 
σύμφερο ντών τών Εύρώπαι κώ ν Κοινοτη τών (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποι α κύρώ θηκε με το 

ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικε ς δραστηριο τητες, ο πώς 
ορι ζονται, αντιστοι χώς, στα α ρθρα 1 και 3 της απο φασης-πλαι σιο 2002/475/ΔΕΥ τού Σύμβούλι ού της 
13ης Ιούνι ού 2002, για την καταπολε μηση της τρομοκρατι ας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) η  ηθικη  

αύτούργι α η  σύνε ργεια η  απο πειρα δια πραξης εγκλη ματος, ο πώς ορι ζονται στο α ρθρο 4 αύτη ς, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες η  χρηματοδο τηση της τρομοκρατι ας, 
ο πώς αύτε ς ορι ζονται στο α ρθρο 1 της Οδηγι ας 2005/60/ΕΚ τού Εύρώπαι κού  Κοινοβούλι ού και τού 
Σύμβούλι ού της 26ης Οκτώβρι ού 2005, σχετικα  με την προ ληψη της χρησιμοποι ησης τού 
χρηματοπιστώτικού  σύστη ματος για τη νομιμοποι ηση εσο δών απο  παρα νομες δραστηριο τητες και τη 
χρηματοδο τηση της τρομοκρατι ας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποι α ενσώματώ θηκε στην 

εθνικη  νομοθεσι α με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, ο πώς ορι ζονται στο α ρθρο 2 της 
Οδηγι ας 2011/36/ΕΕ τού Εύρώπαι κού  Κοινοβούλι ού και τού Σύμβούλι ού της 5ης Απριλι ού 2011, για 
την προ ληψη και την καταπολε μηση της εμπορι ας ανθρώ πών και για την προστασι α τών θύμα τών της, 
καθώ ς και για την αντικατα σταση της απο φασης-πλαι σιο 2002/629/ΔΕΥ τού Σύμβούλι ού (ΕΕ L 101 
της 15.4.2011, σ. 1), η οποι α ενσώματώ θηκε στην εθνικη  νομοθεσι α με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ). 

Ο οικονομικο ς φορε ας αποκλει εται επι σης ο ταν το προ σώπο εις βα ρος τού οποι ού εκδο θηκε  
αμετα κλητη καταδικαστικη  απο φαση ει ναι με λος τού διοικητικού , διεύθύντικού  η  εποπτικού  οργα νού 

τού εν λο γώ οικονομικού  φορε α η  ε χει εξούσι α εκπροσώ πησης, λη ψης αποφα σεών η  ελε γχού σε αύτο . 

Στις περιπτώ σεις εταιρειώ ν περιορισμε νης εύθύ νης (Ε.Π.Ε.), προσώπικώ ν εταιρειώ ν ( Ο.Ε. Ε.Ε.) και  
Ιδιώτικώ ν Κεφαλαιούχικώ ν Εταιρειώ ν ( Ι.Κ.Ε ), η ύποχρε ώση τού προηγού μενού εδαφι ού, αφορα   τούς 
διαχειριστε ς. 

Στις περιπτώ σεις ανώνύ μών εταιρειώ ν (Α.Ε.), η ύποχρε ώση τού προηγού μενού εδαφι ού  αφορα   τον 
Διεύθύ νοντα Σύ μβούλο, καθώ ς και ο λα τα με λη τού Διοικητικού  Σύμβούλι ού. 
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Στις περιπτώ σεις τών σύνεταιρισμώ ν, η εν λο γώ ύποχρε ώση αφορα  τα με λη τού Διοικητικού  

Σύμβούλι ού67. 

22.A.2 Όταν ο  προσφε ρών ε χει αθετη σει τις ύποχρεώ σεις τού ο σον αφορα  στην καταβολη  φο ρών η  
εισφορώ ν κοινώνικη ς ασφα λισης και αύτο  ε χει διαπιστώθει  απο  δικαστικη  η  διοικητικη  απο φαση με 
τελεσι δικη και δεσμεύτικη  ισχύ , σύ μφώνα με διατα ξεις της χώ ρας ο πού ει ναι εγκατεστημε νος η  την 
εθνικη  νομοθεσι α η /και η αναθε τούσα αρχη  μπορει  να αποδει ξει με τα κατα λληλα με σα ο τι ο 
προσφε ρών ε χει αθετη σει τις ύποχρεώ σεις τού ο σον αφορα  την καταβολη  φο ρών η  εισφορώ ν 
κοινώνικη ς ασφα λισης. 

Αν ο προσφε ρών ει ναι Έλληνας πολι της η  ε χει την εγκατα σταση  τού στην Ελλα δα, οι ύποχρεώ σεις τού 
πού αφορού ν τις εισφορε ς κοινώνικη ς ασφα λισης καλύ πτούν, το σο την κύ ρια, ο σο και την επικούρικη  

ασφα λιση. 

Δεν αποκλει εται ο προσφε ρών, ο ταν ε χει εκπληρώ σει τις ύποχρεώ σεις τού, ει τε καταβα λλοντας τούς 
φο ρούς η  τις εισφορε ς κοινώνικη ς ασφα λισης πού οφει λει, σύμπεριλαμβανομε νών, κατα  περι πτώση, 
τών δεδούλεύμε νών το κών η  τών προστι μών, ει τε ύπαγο μενος σε δεσμεύτικο  διακανονισμο  για την 

καταβολη  τούς. 

22.Α.2α  Η αναθε τούσα αρχη  γνώρι ζει η  μπορει  να αποδει ξει με τα κατα λληλα με σα ο τι ε χούν επιβληθει  
σε βα ρος τού οικονομικού  φορε α, με σα σε χρονικο  δια στημα δύ ο (2) ετώ ν πριν απο  την ημερομηνι α 
λη ξης της προθεσμι ας ύποβολη ς προσφορα ς:  
αα) τρεις (3) πρα ξεις επιβολη ς προστι μού απο  τα αρμο δια ελεγκτικα  ο ργανα τού Σώ ματος 
Επιθεώ ρησης Εργασι ας για παραβα σεις της εργατικη ς νομοθεσι ας πού χαρακτηρι ζονται, σύ μφώνα με 
την ύπούργικη  απο φαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), ο πώς εκα στοτε ισχύ ει, ώς «ύψηλη ς» η  «πολύ  
ύψηλη ς» σοβαρο τητας, οι οποι ες προκύ πτούν αθροιστικα  απο  τρεις (3) διενεργηθε ντες ελε γχούς, η  ββ) 
δύ ο (2) πρα ξεις επιβολη ς προστι μού απο  τα αρμο δια ελεγκτικα  ο ργανα τού Σώ ματος Επιθεώ ρησης 
Εργασι ας για παραβα σεις της εργατικη ς νομοθεσι ας πού αφορού ν την αδη λώτη εργασι α, οι οποι ες 
προκύ πτούν αθροιστικα  απο  δύ ο (2) διενεργηθε ντες ελε γχούς.  
Οι ύπο  αα΄ και ββ΄ κύρώ σεις πρε πει να ε χούν αποκτη σει τελεσι δικη και δεσμεύτικη  ισχύ 68. 

22.Α.3  

22.Α.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 

προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:69 

(α) ε χει αθετη σει τις ύποχρεώ σεις πού προβλε πονται στην παρ. 2 τού α ρθρού 18 τού ν. 4412/2016,                    

(β) εα ν ο οικονομικο ς φορε ας τελει  ύπο  πτώ χεύση η  ε χει ύπαχθει  σε διαδικασι α εξύγι ανσης η  ειδικη ς 
εκκαθα ρισης η  τελει  ύπο  αναγκαστικη  διαχει ριση απο  εκκαθαριστη  η  απο  το δικαστη ριο η  ε χει ύπαχθει  
σε διαδικασι α πτώχεύτικού  σύμβιβασμού  η  ε χει αναστει λει τις επιχειρηματικε ς τού δραστηριο τητες η  
εα ν βρι σκεται σε οποιαδη ποτε ανα λογη κατα σταση προκύ πτούσα απο  παρο μοια διαδικασι α, 
προβλεπο μενη σε εθνικε ς διατα ξεις νο μού. Η αναθε τούσα αρχη  μπορει  να μην αποκλει ει ε ναν 
οικονομικο  φορε α, ο οποι ος βρι σκεται σε μια εκ τών καταστα σεών πού αναφε ρονται στην παραπα νώ 
περι πτώση, ύπο  την πρού πο θεση ο τι η αναθε τούσα αρχη  ε χει αποδει ξει ο τι ο εν λο γώ φορε ας ει ναι σε 
θε ση να εκτελε σει τη σύ μβαση, λαμβα νοντας ύπο ψη τις ισχύ ούσες διατα ξεις και τα με τρα για τη 

σύνε χιση της επιχειρηματικη ς τού λειτούργι ας (παρ. 5 α ρθρού 73 τού ν. 4412/2016),  
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(γ) ύπα ρχούν επαρκώ ς εύ λογες ενδει ξεις πού οδηγού ν στο σύμπε ρασμα ο τι ο οικονομικο ς φορε ας 

σύνη ψε σύμφώνι ες με α λλούς οικονομικού ς φορει ς με στο χο τη στρε βλώση τού ανταγώνισμού , 

δ) εα ν μι α κατα σταση σύ γκρούσης σύμφερο ντών κατα  την ε ννοια τού α ρθρού 24 τού ν. 4412/2016 δεν 

μπορει  να θεραπεύθει  αποτελεσματικα  με α λλα, λιγο τερο παρεμβατικα , με σα, 

(ε) εα ν μι α κατα σταση στρε βλώσης τού ανταγώνισμού  απο  την προ τερη σύμμετοχη  τών οικονομικώ ν 
φορε ών κατα  την προετοιμασι α της διαδικασι ας σύ ναψης σύ μβασης, κατα  τα οριζο μενα στο α ρθρο 48 
τού ν. 4412/2016, δεν μπορει  να θεραπεύθει  με α λλα, λιγο τερο παρεμβατικα , με σα, 

(στ) εα ν ο οικονομικο ς φορε ας ε χει επιδει ξει σοβαρη  η  επαναλαμβανο μενη πλημμε λεια κατα  την 
εκτε λεση ούσιώ δούς απαι τησης στο πλαι σιο προηγού μενης δημο σιας σύ μβασης, προηγού μενης 
σύ μβασης με αναθε τοντα φορε α η  προηγού μενης σύ μβασης παραχώ ρησης πού ει χε ώς αποτε λεσμα 
την προ ώρη καταγγελι α της προηγού μενης σύ μβασης, αποζημιώ σεις η  α λλες παρο μοιες κύρώ σεις,  

(ζ) εα ν ο οικονομικο ς φορε ας ε χει κριθει  ε νοχος σοβαρώ ν ψεύδώ ν δηλώ σεών κατα  την παροχη  τών 
πληροφοριώ ν πού απαιτού νται για την εξακρι βώση της απούσι ας τών λο γών αποκλεισμού  η  την 
πλη ρώση τών κριτηρι ών επιλογη ς, ε χει αποκρύ ψει τις πληροφορι ες αύτε ς η  δεν ει ναι σε θε ση να 
προσκομι σει τα δικαιολογητικα  πού απαιτού νται κατ’ εφαρμογη  τού α ρθρού 23 της παρού σας,  

(η) εα ν ο οικονομικο ς φορε ας επιχει ρησε να επηρεα σει με αθε μιτο τρο πο τη διαδικασι α λη ψης 
αποφα σεών της αναθε τούσας αρχη ς, να αποκτη σει εμπιστεύτικε ς πληροφορι ες πού ενδε χεται να τού 
αποφε ρούν αθε μιτο πλεονε κτημα στη διαδικασι α σύ ναψης σύ μβασης η  να παρα σχει εξ αμελει ας 
παραπλανητικε ς πληροφορι ες πού ενδε χεται να επηρεα σούν ούσιώδώ ς τις αποφα σεις πού αφορού ν 

τον αποκλεισμο , την επιλογη  η  την ανα θεση, 

(θ) εα ν ο οικονομικο ς φορε ας ε χει διαπρα ξει σοβαρο  επαγγελματικο  παρα πτώμα, το οποι ο θε τει σε 
αμφιβολι α την ακεραιο τητα  τού. 

22.Α.5.  Αποκλει εται απο  τη σύμμετοχη  στη διαδικασι α σύ ναψης δημο σιας σύ μβασης (διαγώνισμο ), 
οικονομικο ς φορε ας εα ν σύντρε χούν οι πρού ποθε σεις εφαρμογη ς της παρ. 4 τού α ρθρού 8 τού ν. 

3310/2005 (εθνικός λόγος αποκλεισμού) 70 

22.Α.6. Η αναθε τούσα αρχη  αποκλει ει οικονομικο  φορε α σε οποιοδη ποτε χρονικο  σημει ο κατα  τη 
δια ρκεια της διαδικασι ας σύ ναψης σύ μβασης, ο ταν αποδεικνύ εται ο τι αύτο ς βρι σκεται λο γώ πρα ξεών 
η  παραλει ψεών αύτού  ει τε πριν ει τε κατα  τη διαδικασι α, σε μι α απο  τις περιπτώ σεις τών 

προηγού μενών παραγρα φών.  

Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, στις περιπτώσεις 
της παραγράφου 22.Α.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παραγράφου  22.Α.4 στα τρία (3) 
έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.71 

22.Α.7. Οικονομικο ς φορε ας πού εμπι πτει σε μια απο  τις καταστα σεις πού αναφε ρονται στις 
παραγρα φούς 22.Α.1, 22.Α.2α και 22.Α.472  μπορει  να προσκομι ζει στοιχει α προκειμε νού να αποδει ξει 
ο τι τα με τρα πού ε λαβε επαρκού ν για να αποδει ξούν την αξιοπιστι α τού, παρο τι σύντρε χει ο σχετικο ς 
λο γος αποκλεισμού . Εα ν τα στοιχει α κριθού ν επαρκη , ο εν λο γώ οικονομικο ς φορε ας δεν αποκλει εται 
απο  τη διαδικασι α σύ ναψης σύ μβασης. Τα με τρα πού λαμβα νονται απο  τούς οικονομικού ς φορει ς 
αξιολογού νται σε σύνα ρτηση με τη σοβαρο τητα και τις ιδιαι τερες περιστα σεις τού ποινικού  
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αδικη ματος η  τού παραπτώ ματος. Αν τα με τρα κριθού ν ανεπαρκη , γνώστοποιει ται στον οικονομικο  
φορε α το σκεπτικο  της απο φασης αύτη ς. Οικονομικο ς φορε ας πού ε χει αποκλειστει , με τελεσι δικη 
απο φαση, απο  τη σύμμετοχη  σε διαδικασι ες σύ ναψης σύ μβασης η  ανα θεσης παραχώ ρησης δεν μπορει  
να κα νει χρη ση της ανώτε ρώ δύνατο τητας κατα  την περι οδο τού αποκλεισμού  πού ορι ζεται στην εν 
λο γώ απο φαση στο κρα τος - με λος στο οποι ο ισχύ ει η απο φαση. 

22.Α.8. Η απο φαση για την διαπι στώση της επα ρκειας η  μη τών επανορθώτικώ ν με τρών κατα  την 
προηγού μενη παρα γραφο εκδι δεται σύ μφώνα με τα οριζο μενα στις παρ. 8 και 9 τού α ρθρού 73 τού ν. 

4412/2016. 

22.Α.9. Οικονομικο ς φορε ας πού τού ε χει επιβληθει , με την κοινη  ύπούργικη  απο φαση τού α ρθρού 74 
τού ν. 4412/2016, η ποινη  τού αποκλεισμού  αποκλει εται αύτοδι καια και απο  την παρού σα διαδικασι α 
σύ ναψης δημο σιας σύ μβασης. 

 

Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ) 73 

22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 

Όσον αφορα  την καταλληλο τητα για την α σκηση της επαγγελματικη ς δραστηριο τητας, απαιτει ται  οι 
οικονομικοι  φορει ς να ει ναι εγγεγραμμε νοι στο σχετικο  επαγγελματικο  μητρώ ο πού τηρει ται στο 
κρα τος εγκατα σταση ς τούς. Ειδικα  οι προσφε ροντες πού ει ναι εγκατεστημε νοι στην Ελλα δα απαιτει ται 
να ει ναι εγγεγραμμε νοι στο Μητρώ ο Εργοληπτικώ ν Επιχειρη σεών (Μ.Ε.ΕΠ.) η  κα τοχοι Ειδικού  Πτύχι ού 
Εργολη πτη Δημο σιών Δασοτεχνικώ ν Έργών τού α ρθρού 16 τού Π.Δ. 437/1981 κατηγορι α/-ιες ε ργού 
τού α ρθρού 21 της παρού σας74. Οι προσφε ροντες πού ει ναι εγκατεστημε νοι σε κρα τος με λος της 
Εύρώπαι κη ς Ένώσης απαιτει ται να ει ναι εγγεγραμμε νοι στα Μητρώ α τού παραρτη ματος ΧΙ τού 
Προσαρτη ματος Α τού ν. 4412/2016. 

 

22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια75  

Ειδικα  οι εργοληπτικε ς επιχειρη σεις πού ει ναι εγγεγραμμε νες στο ΜΕΕΠ, δεν θα πρε πει να ύπερβαι νούν 
τα ανώ τατα επιτρεπτα  ο ρια ανεκτε λεστού ύπολοι πού εργολαβικώ ν σύμβα σεών, σύ μφώνα με τα 
ειδικο τερα οριζο μενα στο α ρθρο 20 παρ. 4 τού ν. 3669/2008, ο πώς ισχύ ει. 

22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα76  

Όσον αφορα  στην τεχνικη  και επαγγελματικη  ικανο τητα για την παρού σα διαδικασι α σύ ναψης 

σύ μβασης, οι οικονομικοι  φορει ς απαιτει ται: 

α) κατα  τη δια ρκεια της τελεύται ας τριετι ας (2018, 2019, 2020), να ε χούν ολοκληρώ σει επιτύχώ ς 
σύμβα σεις δασοτεχνικώ ν ε ργών η  ε ργών Πρασι νού σύνολικη ς αξι ας αθροιστικα  τούλα χιστον ι σης με 
τον πρού πολογισμο  της παρού σας σύ μβασης χώρι ς αναθεώ ρηση και Φ.Π.Α.  

β) να ει ναι στελεχώμε νοι με Δασολο γο η  Τεχνολο γο Δασοπονι ας 

Ολοκλη ρώση ε ργού με επιτύχι α νοει ται η εντο ς χρονοδιαγρα μματος, πρού πολογισμού , προδιαγραφώ ν 
ποιο τητας, ύλοποι ηση ενο ς ε ργού. 
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Σε περι πτώση ε νώσης / κοινοπραξι ας οι παραπα νώ απαιτη σεις δύ ναται να καλύ πτονται αθροιστικα  

απο  τα με λη της ε νώσης / κοινοπραξι ας η  απο  οποιοδη ποτε με λος αύτη ς. 

    

22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης77 

Δεν απαιτού νται. 

 
22.ΣΤ. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (Δάνεια εμπειρία) 

Όσον αφορα  τα κριτη ρια της οικονομικη ς και χρηματοοικονομικη ς επα ρκειας και τα κριτη ρια σχετικα  
με την τεχνικη  και επαγγελματικη  ικανο τητα, ε νας οικονομικο ς φορε ας μπορει , να στηρι ζεται στις 

ικανο τητες α λλών φορε ών, ασχε τώς της νομικη ς φύ σης τών δεσμώ ν τού με αύτού ς. 

Η αναθε τούσα αρχη  ελε γχει, σύ μφώνα με τα οριζο μενα στο α ρθρο 23 της παρού σας, εα ν οι φορει ς, στις 
ικανο τητες τών οποι ών προτι θεται να στηριχθει  ο προσφε ρών, πληρού ν τα σχετικα  κριτη ρια επιλογη ς 
και εα ν σύντρε χούν λο γοι αποκλεισμού  κατα  τα οριζο μενα στην παρού σα διακη ρύξη. Όσον αφορα  τα 
κριτη ρια πού σχετι ζονται με τούς τι τλούς σπούδώ ν και τα επαγγελματικα  προσο ντα πού ορι ζονται 
στην περι πτώση στ τού Με ρούς ΙΙ τού Παραρτη ματος ΧΙΙ τού Προσαρτη ματος Α ν. 4412/2016 η  με την 
σχετικη  επαγγελματικη  εμπειρι α, οι οικονομικοι  φορει ς, μπορού ν να βασι ζονται στις ικανο τητες α λλών 
φορε ών μο νο εα ν οι τελεύται οι θα εκτελε σούν τις εργασι ες η  τις ύπηρεσι ες για τις οποι ες απαιτού νται 
οι σύγκεκριμε νες ικανο τητες. 

Όταν ο οικονομικο ς φορε ας στηρι ζεται στις ικανο τητες α λλών φορε ών ο σον αφορα  τα κριτη ρια πού 
σχετι ζονται με την οικονομικη  και χρηματοοικονομικη  επα ρκεια, ο οικονομικο ς φορε ας και αύτοι  οι 
φορει ς ει ναι απο  κοινού  ύπεύ θύνοι78  για την εκτε λεση της σύ μβασης. 

Στην περι πτώση ε νώσης οικονομικώ ν φορε ών, η ε νώση μπορει  να στηρι ζεται στις ικανο τητες τών 
σύμμετεχο ντών στην ε νώση η  α λλών φορε ών (για τα κριτη ρια της οικονομικη ς και 
χρηματοοικονομικη ς επα ρκειας και τα κριτη ρια σχετικα  με την τεχνικη  και επαγγελματικη  ικανο τητα).
  

Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής79 
 

23.1 Κατα  την ύποβολη  προσφορώ ν οι οικονομικοι  φορει ς ύποβα λλούν το Τύποποιημε νο Έντύπο 
Υπεύ θύνης Δη λώσης (ΤΕΥΔ) τού α ρθρού 79  παρ. 4 τού ν. 4412/2016, το οποι ο αποτελει  ενημερώμε νη 
ύπεύ θύνη δη λώση, με τις σύνε πειες τού ν. 1599/1986 (Α΄75), ώς προκαταρκτική απόδειξη προς 
αντικατα σταση τών πιστοποιητικώ ν πού εκδι δούν δημο σιες αρχε ς η  τρι τα με ρη, επιβεβαιώ νοντας ο τι 
ο εν λο γώ οικονομικο ς φορε ας πληροι  τις ακο λούθες πρού ποθε σεις: 
α) δεν βρι σκεται σε μι α απο  τις καταστα σεις τού α ρθρού 22 Α της παρού σας, 
β) πληροι  τα σχετικα  κριτη ρια επιλογη ς τα οποι α ε χούν καθοριστει , σύ μφώνα με το α ρθρο 22 Β-Ε της 
παρού σας. 
 
Σε οποιοδη ποτε χρονικο  σημει ο κατα  τη δια ρκεια της διαδικασι ας, μπορει  να ζητηθει  απο  τούς 
προσφε ροντες να ύποβα λλούν ο λα η  ορισμε να δικαιολογητικα  της επο μενης παραγρα φού, ο ταν αύτο  
απαιτει ται για την ορθη  διεξαγώγη  της διαδικασι ας. 
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Το ΤΕΥΔ μπορει  να ύπογρα φεται ε ώς δε κα (10) ημε ρες πριν την καταληκτικη  ημερομηνι α ύποβολη ς 
τών προσφορώ ν80. 
 
Κατα  την ύποβολη  τού ΤΕΥΔ, ει ναι δύνατη , με μο νη την ύπογραφη  τού κατα  περι πτώση εκπροσώ πού 
τού οικονομικού  φορε α, η προκαταρκτικη  απο δειξη τών λο γών αποκλεισμού  πού αναφε ρονται στο 
α ρθρο 22.Α.1 της παρού σας, για το σύ νολο τών φύσικώ ν προσώ πών πού ει ναι με λη τού διοικητικού , 
διεύθύντικού  η  εποπτικού  οργα νού τού η  ε χούν εξούσι α εκπροσώ πησης, λη ψης αποφα σεών η  ελε γχού 
σε αύτο ν 81. 
 
Ως εκπρο σώπος τού οικονομικού  φορε α, για την εφαρμογη  τού παρο ντος, νοει ται ο νο μιμος 
εκπρο σώπος αύτού , ο πώς προκύ πτει απο  το ισχύ ον καταστατικο  η  το πρακτικο  εκπροσώ πηση ς τού 
κατα  το χρο νο ύποβολη ς της προσφορα ς η  το αρμοδι ώς εξούσιοδοτημε νο φύσικο  προ σώπο να 
εκπροσώπει  τον οικονομικο  φορε α για διαδικασι ες σύ ναψης σύμβα σεών η  για τη σύγκεκριμε νη 
διαδικασι α σύ ναψης σύ μβασης82. 
 
Στην περι πτώση ύποβολη ς προσφορα ς απο  ε νώση οικονομικώ ν φορε ών, το Τύποποιημε νο Έντύπο 
Υπεύ θύνης Δη λώσης ( ΤΕΥΔ), ύποβα λλεται χώριστα  απο  κα θε με λος της ε νώσης. 
 
Στην περι πτώση πού προσφε ρών οικονομικο ς φορε ας δηλώ νει στο Τύποποιημε νο Έντύπο Υπεύ θύνης 
Δη λώσης ( ΤΕΥΔ) την προ θεση  τού για ανα θεση ύπεργολαβι ας, ύποβα λλει μαζι  με το δικο  τού ΤΕΥΔ και 
το  ΤΕΥΔ τού ύπεργολα βού. 

 
Στην περι πτώση πού προσφε ρών οικονομικο ς φορε ας στηρι ζεται στις ικανο τητες ενο ς η  περισσο τερών 
φορε ών ύποβα λλει μαζι  με το δικο  τού το δικο  τού ΤΕΥΔ και το ΤΕΥΔ  κα θε φορε α στις ικανο τητες τού 
οποι ού στηρι ζεται. 
 
23. 2 . Δικαιολογητικά  (Αποδεικτικά μέσα) 
 
Το δικαι ώμα σύμμετοχη ς και οι ο ροι και πρού ποθε σεις σύμμετοχη ς, ο πώς ορι στηκαν στα α ρθρα 21 και 
22 της παρού σας, κρι νονται κατα  την ύποβολη  της προσφορα ς, κατα  την ύποβολη  τών 
δικαιολογητικώ ν, σύ μφώνα με το α ρθρο 4.2 (α εώς δ) και κατα  τη σύ ναψη της σύ μβασης, σύ μφώνα με 
το α ρθρο 4.2 (ε) της παρού σας 
 
Στην περι πτώση πού προσφε ρών οικονομικο ς φορε ας η  ε νώση αύτώ ν στηρι ζεται στις ικανο τητες 
α λλών φορε ών, σύ μφώνα με το α ρθρο 22.ΣΤ της παρού σας, οι φορει ς στην ικανο τητα τών οποι ών 
στηρι ζεται ο προσφε ρών οικονομικο ς φορε ας η  ε νώση αύτώ ν, ύποχρεού νται στην ύποβολη  τών 
δικαιολογητικώ ν πού αποδεικνύ ούν ο τι δεν σύντρε χούν οι λο γοι αποκλεισμού  τού α ρθρού 22 Α της 
παρού σας και ο τι πληρού ν τα σχετικα  κριτη ρια επιλογη ς κατα  περι πτώση (α ρθρού 22 Β – Ε). 
 
Ο οικονομικο ς φορε ας ύποχρεού ται να αντικαταστη σει ε ναν φορε α στην ικανο τητα τού οποι ού 
στηρι ζεται, εφο σον ο τελεύται ος δεν πληροι  το σχετικο  κριτη ριο επιλογη ς η  για τον οποι ο σύντρε χούν 
λο γοι αποκλεισμού  τών παραγρα φών 1, 2, 2α και 483  τού α ρθρού 22 Α.  

 
Οι οικονομικοι  φορει ς δεν ύποχρεού νται να ύποβα λλούν δικαιολογητικα  η  α λλα αποδεικτικα  στοιχει α, 
αν και στο με τρο πού η αναθε τούσα αρχη  ε χει τη δύνατο τητα να λαμβα νει τα πιστοποιητικα  η  τις 
σύναφει ς πληροφορι ες απεύθει ας με σώ προ σβασης σε εθνικη  βα ση δεδομε νών σε οποιοδη ποτε κρα τος 
- με λος της Ένώσης, η οποι α διατι θεται δώρεα ν, ο πώς εθνικο  μητρώ ο σύμβα σεών, εικονικο  φα κελο 
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επιχει ρησης, ηλεκτρονικο  σύ στημα αποθη κεύσης εγγρα φών η  σύ στημα προεπιλογη ς. Η δη λώση για την 
προ σβαση σε εθνικη  βα ση δεδομε νών εμπεριε χεται στο Τύποποιημε νο Έντύπο Υπεύ θύνης Δη λώσης 
(ΤΕΥΔ). 
 
Οι οικονομικοι  φορει ς δεν ύποχρεού νται να ύποβα λούν δικαιολογητικα , ο ταν η αναθε τούσα αρχη  πού 
ε χει αναθε σει τη σύ μβαση διαθε τει η δη τα δικαιολογητικα  αύτα . 

 
Όλα τα αποδεικτικα  ε γγραφα τού α ρθρού 23.3 ε ώς 23.10 της παρού σας, ύποβα λλονται, σύ μφώνα με 
τις διατα ξεις τού ν. 4250/2014 (Α΄ 94). Ειδικα  τα αποδεικτικα  τα οποι α αποτελού ν ιδιώτικα  ε γγραφα, 
μπορει  να γι νονται αποδεκτα  και σε απλη  φώτοτύπι α, εφο σον σύνύποβα λλεται ύπεύ θύνη δη λώση 
στην οποι α βεβαιώ νεται η ακρι βεια  τούς84. 
 
Επισημαι νεται ο τι γι νονται αποδεκτε ς: 
• οι ε νορκες βεβαιώ σεις πού αναφε ρονται στην παρού σα Διακη ρύξη, εφο σον ε χούν 
σύνταχθει  ε ώς τρεις (3) μη νες πριν απο  την ύποβολη  τούς,  
• οι ύπεύ θύνες δηλώ σεις, εφο σον ε χούν σύνταχθει  μετα  την κοινοποι ηση της προ σκλησης 
για την ύποβολη  τών δικαιολογητικώ ν85.  Σημειώ νεται ο τι δεν απαιτει ται θεώ ρηση τού γνησι ού της 
ύπογραφη ς τούς . 
 
 
23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.   
 

Ο προσώρινο ς ανα δοχος, κατο πιν σχετικη ς ηλεκτρονικη ς προ σκλησης απο  την αναθε τούσα αρχη , 
ύποβα λλει τα ακο λούθα δικαιολογητικα , κατα  τα ειδικο τερα οριζο μενα στο α ρθρο 4.2 της παρού σας86: 

Για την απο δειξη της μη σύνδρομη ς τών λο γών αποκλεισμού  τού άρθρου 22Α ο προσώρινο ς ανα δοχος 
ύποβα λλει  αντι στοιχα τα παρακα τώ δικαιολογητικα :  

(α) για την παράγραφο Α.1 του άρθρου 22 της παρούσας:  

απο σπασμα τού ποινικού  μητρώ ού η , ελλει ψει αύτού , ισοδύ ναμού εγγρα φού πού εκδι δεται απο  
αρμο δια δικαστικη  η  διοικητικη  αρχη  τού κρα τούς-με λούς η  της χώ ρας καταγώγη ς η  της χώ ρας ο πού 
ει ναι εγκατεστημε νος ο εν λο γώ οικονομικο ς φορε ας, απο  το οποι ο προκύ πτει ο τι πληρού νται αύτε ς οι 
πρού ποθε σεις, πού να ε χει εκδοθει  ε ώς τρεις (3) μη νες πριν απο  την ύποβολη  τού87 Η ύποχρε ώση 
προσκο μισης τού ώς α νώ αποσπα σματος αφορα  και τα προ σώπα τών τελεύται ών  τεσσα ρών εδαφι ών  
της παραγρα φού Α.1 τού α ρθρού 22. 

(β) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστοποιητικο  πού εκδι δεται απο  την αρμο δια αρχη  τού 
οικει ού κρα τούς - με λούς η  χώ ρας, περι  τού ο τι ε χούν εκπληρώθει  οι ύποχρεώ σεις τού οικονομικού  
φορε α, ο σον αφορα  στην καταβολη  φο ρών (φορολογικη  ενημερο τητα) και στην καταβολη  τών 
εισφορώ ν κοινώνικη ς ασφα λισης (ασφαλιστικη  ενημερο τητα)88 σύ μφώνα με την ισχύ ούσα νομοθεσι α 
τού κρα τούς εγκατα στασης η  την ελληνικη  νομοθεσι α αντι στοιχα, πού να ει ναι εν ισχύ  κατα  το χρο νο 
ύποβολη ς τού, α λλώς, στην περι πτώση πού δεν αναφε ρεται σε αύτο  χρο νος ισχύ ος, πού να ε χει εκδοθει  
ε ώς τρεις (3) μη νες πριν απο  την ύποβολη  τού89.  

Για τούς προσφε ροντες πού ει ναι εγκατεστημε νοι η  εκτελού ν ε ργα στην Ελλα δα τα σχετικα  
δικαιολογητικα  πού ύποβα λλονται ει ναι  

- φορολογικη  ενημερο τητα πού εκδι δεται απο  το Υπούργει ο Οικονομικώ ν (αρμο δια Δ.Ο.Υ) για 
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τον οικονομικο  φορε α και για τις κοινοπραξι ες στις οποι ες σύμμετε χει για τα δημο σια ε ργα πού ει ναι 
σε εξε λιξη90. Οι αλλοδαποι  προσφε ροντες θα ύποβα λλούν ύπεύ θύνη δη λώση91 περι  τού ο τι δεν ε χούν 
ύποχρε ώση καταβολη ς φο ρών στην Ελλα δα. Σε περι πτώση πού ε χούν τε τοια ύποχρε ώση θα 
ύποβα λλούν σχετικο  αποδεικτικο  της οικει ας Δ.Ο.Υ.  

- ασφαλιστικη  ενημερο τητα πού εκδι δεται απο  τον αρμο διο ασφαλιστικο  φορε α92. Η 
ασφαλιστικη  ενημερο τητα καλύ πτει τις ασφαλιστικε ς ύποχρεώ σεις τού προσφε ροντος οικονομικού  
φορε α α) ώς φύσικο  η  νομικο  προ σώπο για το προσώπικο  τούς με σχε ση εξαρτημε νης εργασι ας, β) για 
ε ργα πού εκτελει  μο νος τού η  σε κοινοπραξι α καθώ ς και γ)  για τα στελε χη τού πού ε χούν ύποχρε ώση 
ασφα λισης στο ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ.   Οι εγκατεστημε νοι στην Ελλα δα οικονομικοι  φορει ς ύποβα λλούν 
αποδεικτικο  ασφαλιστικη ς ενημερο τητας (κύ ριας και επικούρικη ς ασφα λισης) για το προσώπικο  τούς 
με σχε ση εξαρτημε νης εργασι ας (ΤΣΜΕΔΕ για τούς ασφαλισμε νούς – με λη τού ΤΕΕ, ΙΚΑ για το λοιπο  
προσώπικο  Δεν αποτελού ν απο δειξη ενημερο τητας της προσφε ρούσας εταιρι ας, αποδεικτικα  
ασφαλιστικη ς ενημερο τητας  τών φύσικώ ν προσώ πών πού στελεχώ νούν το πτύχι ο της εταιρι ας ώς 
εται ροι. Οι αλλοδαποι  προσφε ροντες (φύσικα  και νομικα  προ σώπα), πού δεν ύποβα λούν τα α νώ 
αποδεικτικα , ύποβα λλούν ύπεύ θύνη δη λώση περι  τού ο τι δεν απασχολού ν προσώπικο , για το οποι ο 
ύπα ρχει ύποχρε ώση ασφα λισης σε ημεδαπού ς ασφαλιστικού ς οργανισμού ς. Αν απασχολού ν τε τοιο 
προσώπικο , πρε πει να ύποβα λλούν σχετικο  αποδεικτικο  ασφαλιστικη ς ενημερο τητας. 

- ύπεύ θύνη δη λώση τού προσφε ροντος ο τι δεν ε χει εκδοθει  δικαστικη  η  διοικητικη  απο φαση με 
τελεσι δικη και δεσμεύτικη  ισχύ  για την αθε τηση τών ύποχρεώ σεώ ν τού ο σον αφορα  στην καταβολη  
φο ρών η  εισφορώ ν κοινώνικη ς ασφα λισης.  

 

(ββ) για την παράγραφο Α.2Α του άρθρου 22: πιστοποιητικο  απο  τη Διεύ θύνση Προγραμματισμού  
και Σύντονισμού  της Επιθεώ ρησης Εργασιακώ ν Σχε σεών, πού να ε χει εκδοθει  ε ώς τρεις (3) μη νες πριν 
απο  την ύποβολη  τού93, απο  το οποι ο να προκύ πτούν οι πρα ξεις επιβολη ς προστι μού πού ε χούν εκδοθει  
σε βα ρος τού οικονομικού  φορε α σε χρονικο  δια στημα δύ ο (2) ετώ ν πριν απο  την ημερομηνι α λη ξης 
της προθεσμι ας ύποβολη ς προσφορα ς.  

Με χρι να καταστει  εφικτη  η ε κδοση τού ανώτε ρώ πιστοποιητικού , ύποβα λλεται ύπεύ θύνη δη λώση τού 
οικονομικού  φορε α, χώρι ς να απαιτει ται επι σημη δη λώση τού ΣΕΠΕ σχετικα  με την ε κδοση τού 
πιστοποιητικού  94. 
 
(γ) για την παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 2295: πιστοποιητικο  πού εκδι δεται απο  την αρμο δια 
δικαστικη  η  διοικητικη  αρχη  τού οικει ού κρα τούς - με λούς η  χώ ρας, πού να ε χει εκδοθει  ε ώς τρεις (3) 
μη νες πριν απο  την ύποβολη  τού96 . Για τούς οικονομικού ς φορει ς πού ει ναι εγκαταστημε νοι η  εκτελού ν 
ε ργα στην Ελλα δα το πιστοποιητικο  ο τι δεν τελού ν ύπο  πτώ χεύση, πτώχεύτικο  σύμβιβασμο , 
αναγκαστικη  διαχει ριση, δεν ε χούν ύπαχθει  σε διαδικασι α εξύγι ανσης εκδι δεται απο  το αρμο διο 
πρώτοδικει ο της ε δρας τού οικονομικού  φορε α. Το πιστοποιητικο   ο τι το νομικο  προ σώπο δεν ε χει 
τεθει  ύπο  εκκαθα ριση με δικαστικη  απο φαση εκδι δεται απο  το οικει ο Πρώτοδικει ο της ε δρας τού 
οικονομικού  φορε α, το δε πιστοποιητικο  ο τι δεν ε χει τεθει  ύπο  εκκαθα ριση με απο φαση τών εται ρών 
εκδι δεται απο  το Γ.Ε.Μ.Η.,  σύ μφώνα με τις κει μενες διατα ξεις, ώς κα θε φορα  ισχύ ούν. Ειδικά η μη 
αναστολή τών επιχειρηματικών δραστηριοτήτών τού οικονομικού φορέα, για τούς εγκατεστημένούς 
στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς, αποδεικνύεται μέσώ της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίών Εσόδών97.  
 
(δ) Αν το κρα τος-με λος η  χώ ρα δεν εκδι δει τα ύπο  τών περ. (α), (β), (ββ) και (γ) πιστοποιητικα  η  ο πού 
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τα πιστοποιητικα  αύτα  δεν καλύ πτούν ο λες τις περιπτώ σεις ύπο   1 και 2 και 4 (β) τού α ρθρού 22 Α., το 
ε γγραφο η  το πιστοποιητικο  μπορει  να αντικαθι σταται απο  ε νορκη βεβαι ώση η , στα κρα τη - με λη η  
στις χώ ρες ο πού δεν προβλε πεται ε νορκη βεβαι ώση, απο  ύπεύ θύνη δη λώση τού ενδιαφερομε νού 
ενώ πιον αρμο διας δικαστικη ς η  διοικητικη ς αρχη ς, σύμβολαιογρα φού η  αρμο διού επαγγελματικού  η  
εμπορικού  οργανισμού  τού κρα τούς με λούς η  της χώ ρας καταγώγη ς η  της χώ ρας ο πού ει ναι 
εγκατεστημε νος ο οικονομικο ς φορε ας. Στην περι πτώση αύτη  οι αρμο διες δημο σιες αρχε ς παρε χούν 
επι σημη δη λώση στην οποι α αναφε ρεται ο τι δεν εκδι δονται τα ε γγραφα η  τα πιστοποιητικα  της 
παρού σας παραγρα φού η  ο τι τα ε γγραφα η  τα πιστοποιητικα  αύτα  δεν καλύ πτούν ο λες τις 
περιπτώ σεις πού αναφε ρονται στα ύπο  1 και 2 και 4 (β) τού α ρθρού 22 Α της παρού σας. 

Οι επι σημες δηλώ σεις καθι στανται διαθε σιμες με σώ τού επιγραμμικού  αποθετηρι ού πιστοποιητικώ ν 
(e-Certis)98   τού α ρθρού 81 τού ν. 4412/2016. 

Αν διαπιστώθει  με οποιονδη ποτε τρο πο ο τι, στην εν λο γώ χώ ρα εκδι δονται τα ύπο ψη πιστοποιητικα , η 
προσφορα  τού διαγώνιζο μενού απορρι πτεται.  

(ε) Για τις λοιπε ς περιπτώ σεις της παραγράφου Α.4 του άρθρου 2299, ύποβα λλεται ύπεύ θύνη δη λώση 
τού προσφε ροντος ο τι δεν σύντρε χούν στο προ σώπο  τού οι οριζο μενοι λο γοι αποκλεισμού 100.  

Ειδικα  για την περίπτωση θ της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22101, για τις εργοληπτικε ς 
επιχειρη σεις πού ει ναι εγγεγραμμε νες στο Μ.Ε.ΕΠ. ύποβα λλονται πιστοποιητικα  χορηγού μενα απο  τα 
αρμο δια επιμελητη ρια και φορει ς (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ) απο  τα οποι α αποδεικνύ εται ο τι τα προ σώπα 
με βεβαι ώση τού Μ.Ε.Κ. πού στελεχώ νούν την εργοληπτικη  επιχει ρηση, δεν ε χούν διαπρα ξει σοβαρο  
επαγγελματικο  παρα πτώμα. 

(στ) Δικαιολογητικά της παρ. Α.5 του Άρθρου 22102 

Για την απόδειξη της μη συνδρομής του λόγου αποκλεισμού της παραγράφου Α.5 του άρθρου 
22  υποβάλλονται, εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία:  

Περαιτε ρώ, πριν την υπογραφή της σύμβασης ύποβα λλεται η ύπεύ θύνη δη λώση της κοινη ς απο φασης 
τών Υπούργώ ν Ανα πτύξης και Επικρατει ας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την 
τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» . 

Για την περι πτώση τού α ρθρού 22.Α.9. της παρού σας διακη ρύξης, ύπεύ θύνη δη λώση τού 
προσφε ροντος ο τι δεν ε χει εκδοθει  σε βα ρος τού απο φαση αποκλεισμού , σύ μφώνα με το α ρθρο 74 τού 
ν. 4412/2016. 

 

23.4. Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής 
δραστηριότητας του άρθρου 22.Β 
 
(α) Όσον αφορα  την καταλληλο τητα για την α σκηση της επαγγελματικη ς δραστηριο τητας, οι 
προσφε ροντες πού ει ναι εγκατεστημε νοι στην Ελλα δα ύποβα λλούν: 

(α1) Οι εγγεγραμμε νοι στο Μητρώ ο Εργοληπτικώ ν Επιχειρη σεών (Μ.Ε.ΕΠ.) βεβαι ώση 
εγγραφη ς στο Μ.Ε.ΕΠ103 104 στην κατηγορι α ΠΡΑΣΙΝΟΥ, στελεχώμε νες απο  Δασολο γούς η  
Τεχνολο γούς Δασοπονι ας εγγεγραμμε νούς στο Μ.Ε.Κ., σύ μφώνα με το α ρθρο 7 παρ. 3 τού 
Π.Δ. 146/1988. 
(α2) Οι Εργολη πτες Δημο σιών Δασοτεχνικώ ν Έργών (Ε.Δ.Δ.Ε.), πρώτο τύπο πτύχι ο τού 
α ρθρού 16 τού Π.Δ. 437/1981. 
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(β) Οι προσφε ροντες πού ει ναι εγκατεστημε νοι  σε λοιπα  κρα τη με λη της Εύρώπαι κη ς Ένώσης 
προσκομι ζούν τις δηλώ σεις και πιστοποιητικα  πού περιγρα φονται στο Παρα ρτημα XI τού 
Προσαρτη ματος Α τού ν. 4412/2016. 
 
(γ) Οι προσφε ροντες πού ει ναι εγκατεστημε νοι σε κρα τος με λος τού Εύρώπαι κού  Οικονομικού  Χώ ρού 
(Ε.Ο.Χ) η  σε τρι τες χώ ρες πού ε χούν ύπογρα ψει και κύρώ σει τη ΣΔΣ, στο βαθμο  πού η ύπο  ανα θεση 
δημο σια σύ μβαση καλύ πτεται απο  τα Παραρτη ματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικε ς σημειώ σεις τού 
σχετικού  με την Ένώση Προσαρτη ματος I της ώς α νώ Σύμφώνι ας, η  σε τρι τες χώ ρες πού δεν εμπι πτούν 
στην προηγού μενη  περι πτώση και ε χούν σύνα ψει διμερει ς η  πολύμερει ς σύμφώνι ες με την Ένώση σε 
θε ματα διαδικασιώ ν ανα θεσης δημοσι ών σύμβα σεών, προσκομι ζούν πιστοποιητικο  αντι στοιχού 
επαγγελματικού  η  εμπορικού  μητρώ ού. Στην περι πτώση πού χώ ρα δεν τηρει  τε τοιο μητρώ ο, το 
ε γγραφο η  το πιστοποιητικο  μπορει  να αντικαθι σταται απο  ε νορκη βεβαι ώση η , στα κρα τη - με λη η  
στις χώ ρες ο πού δεν προβλε πεται ε νορκη βεβαι ώση, απο  ύπεύ θύνη δη λώση τού ενδιαφερομε νού 
ενώ πιον αρμο διας δικαστικη ς η  διοικητικη ς αρχη ς, σύμβολαιογρα φού η  αρμο διού επαγγελματικού  η  
εμπορικού  οργανισμού  της χώ ρας καταγώγη ς η  της χώ ρας ο πού ει ναι εγκατεστημε νος ο οικονομικο ς 
φορε ας ο τι δεν τηρει ται τε τοιο μητρώ ο και ο τι ασκει  τη δραστηριο τητα τού α ρθρού 21 της παρού σας. 
 
Τα ώς α νώ δικαιολογητικα  ύπο  α), β) και γ) γι νονται αποδεκτα , εφο σον ε χούν εκδοθει  ε ώς τρια ντα (30) 
εργα σιμες ημε ρες πριν απο  την ύποβολη  τούς, εκτο ς αν σύ μφώνα με τις ειδικο τερες διατα ξεις αύτώ ν 
φε ρούν σύγκεκριμε νο χρο νο ισχύ ος 105 

 
23.5. Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ 
 
Η οικονομικη  και χρηματοοικονομικη επα ρκεια τών οικονομικώ ν φορε ών αποδεικνύ εται:  
 
(α) για τις εγγεγραμμε νες εργοληπτικε ς επιχειρη σεις στο Μ.Ε.ΕΠ η  τούς κατο χούς ειδικού  πτύχι ού 
Ε.Δ.Δ.Ε τού α ρθρού 16 τού Π.Δ. 437/1981: 
 
 ει τε απο  τη βεβαι ώση εγγραφη ς στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποι α αποτελει  τεκμη ριο τών πληροφοριώ ν πού 

περιε χει  
 ει τε, στην περι πτώση πού οι απαιτη σεις τού α ρθρού 22.Γ δεν καλύ πτονται  απο  τη βεβαι ώση 

εγγραφη ς, με την ύποβολη  ενο ς η  περισσο τερών απο  τα αποδεικτικα  με σα πού προβλε πονται 
στο Με ρος Ι τού Παραρτη ματος ΧΙΙ (Αποδεικτικα  με σα για τα κριτη ρια επιλογη ς) τού 
Προσαρτη ματος Α τού ν. 4412/2016. 106 

 
Σε κα θε περι πτώση,  η βεβαι ώση εγγραφη ς μπορει  να ύποβα λλεται για την απο δειξη μο νο ορισμε νών 
απαιτη σεών οικονομικη ς και χρηματοοικονομικη ς επα ρκειας τού α ρθρού 22.Γ, ενώ  για την απο δειξη 
τών λοιπώ ν απαιτη σεών μπορού ν να προσκομι ζονται  ε να η  περισσο τερα απο  τα αποδεικτικα  με σα 
πού προβλε πονται στο Με ρος Ι τού Παραρτη ματος ΧΙΙ τού ν. 4412/2016, ανα λογα με την τιθε μενη στο 
α ρθρο 22.Γ απαι τηση. 
 
Ειδικα , για την απο δειξη της απαι τησης της μη ύπε ρβασης τών ανώ τατών επιτρεπτώ ν ορι ών 
ανεκτε λεστού ύπολοι πού εργολαβικώ ν σύμβα σεών: 

 με την ύποβολη  ενημερο τητας πτύχι ού εν ισχύ ει η  
 με την ύποβολη  ύπεύ θύνης δη λώσης τού προσώρινού  αναδο χού, σύνοδεύο μενης απο  

πι νακα ο λών τών ύπο  εκτε λεση ε ργών (ει τε ώς μεμονώμε νος ανα δοχος ει τε στο πλαι σιο 
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κοινοπραξι ας η  ύπεργολαβι ας) και αναφορα  για το ανεκτε λεστο ύπο λοιπο ανα  ε ργο και 
το σύνολικο  ανεκτε λεστο, για τις εργοληπτικε ς επιχειρη σεις πού δεν διαθε τούν 
ενημερο τητα πτύχι ού κατα  τις κει μενες διατα ξεις  

 
(β) Οι αλλοδαποι  οικονομικοι  φορει ς πού ει ναι εγγεγραμμε νοι σε επίσημους καταλόγους η  διαθε τούν 
πιστοποιητικο  απο  οργανισμού ς πιστοποι ησης πού σύμμορφώ νονται με τα εύρώπαι κα  προ τύπα 
πιστοποι ησης, κατα  την ε ννοια τού Παραρτη ματος VII τού Προσαρτη ματος Α΄ τού ν. 4412/2016, 
μπορού ν να προσκομι ζούν στις αναθε τούσες αρχε ς πιστοποιητικο  εγγραφη ς, εκδιδο μενο απο  την 
αρμο δια αρχη  η  το πιστοποιητικο  πού εκδι δεται απο  τον αρμο διο οργανισμο  πιστοποι ησης, κατα  τα 
οριζο μενα στο α ρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παρα γραφο 9 τού παρο ντος α ρθρού. 
 
(γ) Οι αλλοδαποι  οικονομικοι  φορει ς πού δεν ει ναι εγγεγραμμε νοι σε επι σημούς καταλο γούς η  
διαθε τούν πιστοποιητικο  απο  οργανισμού ς πιστοποι ησης κατα  τα ανώτε ρώ, ύποβα λλούν ώς 
δικαιολογητικα  ε να η  περισσο τερα απο  τα αποδεικτικα  με σα πού προβλε πονται στο Με ρος Ι τού 
Παραρτη ματος ΧΙΙ τού ν. 4412/2016.  
 
23.6. Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ  
 
Η τεχνικη  και επαγγελματικη  ικανο τητα τών οικονομικώ ν φορε ών αποδεικνύ εται:  
 
(α) για τις εγγεγραμμε νες εργοληπτικε ς επιχειρη σεις στο Μ.Ε.ΕΠ.  

   
 ει τε απο  τη βεβαι ώση εγγραφη ς στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποι α αποτελει  τεκμη ριο τών πληροφοριώ ν πού 

περιε χει  

 ει τε, στην περι πτώση πού οι απαιτη σεις τού α ρθρού 22.Δ δεν καλύ πτονται απο  τη 
βεβαι ώση εγγραφη ς, με την ύποβολη  τών αποδεικτικώ ν με σών πού προβλε πονται στην 
παρα γραφο (δ) τού παρο ντος α ρθρού. 
 
 

Σε κα θε περι πτώση,  η βεβαι ώση εγγραφη ς μπορει  να ύποβα λλεται για την απο δειξη μο νο ορισμε νών 
απαιτη σεών τεχνικη ς και επαγγελματικη ς ικανο τητας τού α ρθρού 22.Δ, ενώ  για την απο δειξη τών 
λοιπώ ν απαιτη σεών μπορού ν να προσκομι ζονται τα δικαιολογητικα  της παρ. (δ) τού παρο ντος α ρθρού. 
   
(β) Οι αλλοδαποι  οικονομικοι  φορει ς πού ει ναι εγγεγραμμε νοι σε επίσημους καταλόγους η  
διαθε τούν πιστοποιητικο  απο  οργανισμού ς πιστοποι ησης πού σύμμορφώ νονται με τα εύρώπαι κα  
προ τύπα πιστοποι ησης, κατα  την ε ννοια τού Παραρτη ματος VII τού Προσαρτη ματος Α΄ τού ν. 
4412/2016, μπορού ν να προσκομι ζούν στις αναθε τούσες αρχε ς πιστοποιητικο  εγγραφη ς 
εκδιδο μενο απο  την αρμο δια αρχη  η  το πιστοποιητικο  πού εκδι δεται απο  τον αρμο διο οργανισμο  
πιστοποι ησης, κατα  τα οριζο μενα στο α ρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παρα γραφο 9 τού 
παρο ντος α ρθρού . 
 
(γ) Οι αλλοδαποι  οικονομικοι  φορει ς πού δεν ει ναι εγγεγραμμε νοι σε επι σημούς καταλο γούς η  
διαθε τούν πιστοποιητικο  απο  οργανισμού ς πιστοποι ησης κατα  τα ανώτε ρώ,  ύποβα λλούν ώς 
δικαιολογητικα  ε να η  περισσο τερα απο  τα αποδεικτικα  με σα πού προβλε πονται στο Με ρος ΙΙ τού 
Παραρτη ματος ΧΙΙ τού ν. 4412/2016, καθώ ς επι σης και τα κατώτε ρώ (παρ.δ) αναφερο μενα. 
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(δ)   i. Άδεια ασκη σεώς επαγγε λματος Δασολο γού η  α δεια ασκη σεώς επαγγε λματος 
Δασοπο νού. 

  ii. Κατα λογο τών εκτελεσθε ντών με την επώνύμι α της επιχει ρησης Δασοτεχνικώ ν 
ε ργών η  ε ργών Πρασι νού κατα  την τελεύται α τριετι α (ε τη 2018, 2019, 2020) 
σύνοδεύο μενο απο  πιστοποιητικα  καλη ς εκτε λεσης της διεύθύ νούσας ύπηρεσι ας. 

   Ειδικα  για τούς αλλοδαπού ς οικονομικού ς φορει ς της παρ. (γ) τα πιστοποιητικα  
ορθη ς εκτε λεσης πρε πει να αναφε ρούν τη δαπα νη, το χρο νο και τον τρο πο 
εκτε λεσης τών ε ργών και να προσδιορι ζούν αν τα ε ργα ε χούν εκτελεσθει  
σύ μφώνα προς τούς κανο νες της τεχνικη ς, αν περαιώ θηκαν κανονικα  και να 
εκδι δονται απο  τις αρμο διες ύπηρεσι ες πού διηύ θύναν η  διεύθύ νούν τα 
παραπα νώ ε ργα.  

   Εφο σον τα ε ργα αύτα  εκτελε σθηκαν απο  κοινοπραξι ες, για τον ύπολογισμο  της 
δαπα νης τών εκτελεσθε ντών εργασιώ ν, θα λαμβα νεται ύπο ψη η αναλογι α της 
δαπα νης τού ε ργού σε κα θε κοινοπρακτού ν με λος. Εφο σον η εκτε λεση τών ε ργών 
εκτει νεται πε ραν της τριετι ας θα ύπολογι ζεται κατ΄ εκτι μηση το με ρος πού 
αντιστοιχει  στην τριετι α κατ΄ αναλογι α προς τη σύνολικη  δια ρκεια εκτε λεσης τού 
ε ργού.  

 
 
23.7. Δικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης του άρθρου 22.Ε107 
Δεν απαιτού νται. 
 
 
23.8. Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου: 
 
Σε περι πτώση νομικού  προσώ πού, ύποβα λλονται ηλεκτρονικα , στον φα κελο “Δικαιολογητικα  
Προσώρινού  Αναδο χού, τα νομιμοποιητικα  ε γγραφα απο  τα οποι α προκύ πτει η εξούσι α ύπογραφη ς τού 
νομι μού εκπροσώ πού και τα οποι α πρε πει να ε χούν εκδοθει  ε ώς τρια ντα (30) εργα σιμες ημε ρες πριν 
απο  την ύποβολη  τούς 108, εκτο ς αν σύ μφώνα με τις ειδικο τερες διατα ξεις αύτώ ν φε ρούν σύγκεκριμε νο 
χρο νο ισχύ ος. 
 
Εα ν ο προσφε ρών ει ναι Α.Ε και Ε.Π.Ε : 

1. ΦΕΚ σύ στασης, 
2. Αντι γραφο τού ισχύ οντος καταστατικού  με το ΦΕΚ στο οποι ο ε χούν δημοσιεύτει  ο λες οι 
με χρι ση μερα τροποποιη σεις αύτού  η  επικύρώμε νο αντι γραφο κώδικοποιημε νού 
καταστατικού  (εφο σον ύπα ρχει) 
3. ΦΕΚ στο οποι ο ε χει δημοσιεύτει  το πρακτικο  ΔΣ εκπροσώ πησης τού νομικού  προσώ πού, 
4. Πρακτικο  Δ.Σ περι  ε γκρισης σύμμετοχη ς στο διαγώνισμο , στο οποι ο μπορει  να περιε χεται 
και εξούσιοδο τηση (εφο σον αύτο  προβλε πεται απο  το καταστατικο  τού ύποψηφι ού 
αναδο χού) για ύπογραφη  και ύποβολη  προσφορα ς σε περι πτώση πού δεν ύπογρα φει ο ι διος 
ο νο μιμος εκπρο σώπος τού φορε α την προσφορα  και τα λοιπα  απαιτού μενα ε γγραφα τού 
διαγώνισμού  και ορι ζεται σύγκεκριμε νο α τομο,  
5. Πιστοποιητικο  αρμο διας δικαστικη ς η  διοικητικη ς αρχη ς περι  τροποποιη σεών τού 
καταστατικού  / μη λύ σης της εταιρει ας. 
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Εα ν ο προσφε ρών ει ναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ: 
1. Αντι γραφο τού καταστατικού , με ο λα τα με χρι ση μερα τροποποιητικα , η  φώτοαντι γραφο 
επικύρώμε νού, απο  δικηγο ρο, κώδικοποιημε νού καταστατικού , εφο σον ύπα ρχει. 
2. Πιστοποιητικα  αρμο διας δικαστικη ς η  διοικητικη ς αρχη ς περι  τών τροποποιη σεών τού 
καταστατικού . 
Σε περι πτώση εγκατα στασης τούς στην αλλοδαπη , τα δικαιολογητικα  σύ σταση ς τούς 
εκδι δονται με βα ση την ισχύ ούσα νομοθεσι α της χώ ρας πού ει ναι εγκατεστημε να, απο  την 
οποι α και εκδι δεται το σχετικο  πιστοποιητικο . 
 

23.9. Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων 
 
(α) Οι οικονομικοι  φορει ς πού ει ναι εγγεγραμμε νοι σε επι σημούς καταλο γούς η  διαθε τούν 
πιστοποι ηση απο  οργανισμού ς πιστοποι ησης πού σύμμορφώ νονται με τα εύρώπαι κα  προ τύπα 
πιστοποι ησης, κατα  την ε ννοια τού Παραρτη ματος VII τού Προσαρτη ματος Α τού ν. 4412/2016, 
μπορού ν να  ύποβα λλούν στις αναθε τούσες αρχε ς πιστοποιητικο  εγγραφη ς εκδιδο μενο απο  την 
αρμο δια αρχη  η  το πιστοποιητικο  πού εκδι δεται απο  τον αρμο διο οργανισμο  πιστοποι ησης.  
Στα πιστοποιητικα  αύτα  αναφε ρονται τα δικαιολογητικα  βα σει τών οποι ών ε γινε η εγγραφη  τών 
εν λο γώ οικονομικώ ν φορε ών στον επι σημο κατα λογο η  η πιστοποι ηση και η κατα ταξη στον εν 
λο γώ κατα λογο. 
Η πιστοποιού μενη εγγραφη  στούς επι σημούς καταλο γούς απο  τούς αρμο διούς οργανισμού ς η  το 
πιστοποιητικο , πού εκδι δεται απο  τον οργανισμο  πιστοποι ησης, σύνιστα  τεκμη ριο 
καταλληλο τητας ο σον αφορα  τις απαιτη σεις ποιοτικη ς επιλογη ς, τις οποι ες καλύ πτει ο επι σημος 
κατα λογος η  το πιστοποιητικο .  
Οι οικονομικοι  φορει ς πού ει ναι εγγεγραμμε νοι σε επι σημούς καταλο γούς απαλλα σσονται απο  
την ύποχρε ώση ύποβολη ς τών δικαιολογητικώ ν πού αναφε ρονται στο πιστοποιητικο  εγγραφη ς 
τούς.  
 
(β) Οι οικονομικοι  φορει ς πού ει ναι εγγεγραμμε νοι στο Μ.Ε.ΕΠ. εφο σον ύποβα λλούν 
«Ενημερο τητα Πτύχι ού» εν ισχύ , απαλλα σσονται απο  την ύποχρε ώση ύποβολη ς τών 
δικαιολογητικώ ν 109: 
- απο σπασμα ποινικού  μητρώ ού τού α ρθρού 23.3.(α) της παρού σας για τον Προ εδρο και 
Διεύθύ νοντα Σύ μβούλο εργοληπτικη ς επιχει ρησης.  Για τα λοιπα  με λη τού Δ.Σ της εταιρει ας, θα 
πρε πει να ύποβληθει  αύτοτελώ ς απο σπασμα ποινικού  μητρώ ού, καθο σον τα προ σώπα αύτα  δεν 
καλύ πτονται απο  την Ενημερο τητα Πτύχι ού.  
- φορολογικη  και ασφαλιστικη  ενημερο τητα τού α ρθρού 23.3.(β) της παρού σας. 110 
- τα πιστοποιητικα  απο  το αρμο διο Πρώτοδικει ο και το ΓΕΜΗ τού α ρθρού 23.3.(γ) της παρού σας 
ύπο  την πρού πο θεση ο μώς ο τι καλύ πτονται πλη ρώς (ο λες οι προβλεπο μενες περιπτώ σεις) απο  
την Ενημερο τητα Πτύχι ού. 
- το πιστοποιητικο  απο  το αρμο διο επιμελητη ριο ο σον αφορα  το λο γο αποκλεισμού  τού α ρθρού 
22. Α.4. (θ).111 
- τα  αποδεικτικα  ε γγραφα νομιμοποι ησης  της εργοληπτικη ς επιχει ρησης.  
   
Σε περι πτώση πού κα ποιο απο  τα ανώτε ρώ δικαιολογητικα  ε χει λη ξει, προσκομι ζεται το σχετικο  
δικαιολογητικο  εν ισχύ . Εφο σον στην Ενημερο τητα Πτύχι ού δεν αναφε ρεται ρητα  ο τι τα στελε χη 
τού πτύχι ού τού προσφε ροντα ει ναι ασφαλιστικώ ς ενη μερα στο ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ, ο προσφε ρών 
προσκομι ζει επιπλε ον της Ενημερο τητας Πτύχι ού, ασφαλιστικη  ενημερο τητα για τα στελε χη αύτα .  
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23.10. Δικαιολογητικά για την απόδειξη της στήριξης σε ικανότητες άλλων φορέων 
(δάνειας εμπειρίας) του άρθρου 22.ΣΤ 
  
Στην περι πτώση πού οικονομικο ς φορε ας επιθύμει  να στηριχθει  στις ικανο τητες α λλών φορε ών, 
η απο δειξη ο τι θα ε χει στη δια θεση  τού τούς αναγκαι ούς πο ρούς, γι νεται με την ύποβολη   σχετικού  
σύμφώνητικού  τών φορε ών αύτώ ν για τον σκοπο  αύτο .  
 
 
Άρθρο 24 :  Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς 
 
24.1 Η προσφορα  τών διαγώνιζομε νών περιλαμβα νει τούς ακο λούθούς ηλεκτρονικού ς 
ύποφακε λούς: 
(α)  ύποφα κελο με την ε νδειξη «Δικαιολογητικα  Σύμμετοχη ς» 
 (β)  ύποφα κελο με την ε νδειξη «Οικονομικη  Προσφορα » 
σύ μφώνα με τα κατώτε ρώ:  

 
24.2 Ο ηλεκτρονικο ς ύποφα κελος «Δικαιολογητικα  Σύμμετοχη ς» πρε πει, επι  ποινη  αποκλεισμού , 
να περιε χει112 τα ακο λούθα: 
 - α) το Τύποποιημε νο Έντύπο Υπεύ θύνης Δη λώσης ( ΤΕΥΔ )  
 
-  β) την εγγύ ηση σύμμετοχη ς, τού α ρθρού 15 της παρού σας.  
 
24.3 Ο ηλεκτρονικο ς ύποφα κελος «Οικονομικη  Προσφορα » περιε χει το ψηφιακα  ύπογεγραμμε νο 
αρχει ο pdf, το οποι ο παρα γεται απο  το ύποσύ στημα, αφού  σύμπληρώθού ν καταλλη λώς οι σχετικε ς 
φο ρμες.   
 
24.4 Στην περι πτώση πού με την προσφορα  ύποβα λλονται ιδιώτικα  ε γγραφα, αύτα  γι νονται αποδεκτα  
ει τε κατα  τα προβλεπο μενα στις διατα ξεις τού Ν. 4250/2014 (Α’ 94) ει τε και σε απλη  φώτοτύπι α, 
εφο σον σύνύποβα λλεται ύπεύ θύνη δη λώση, στην οποι α βεβαιώ νεται η ακρι βεια  τούς και η οποι α φε ρει 
ύπογραφη  μετα  την ε ναρξη της διαδικασι ας σύ ναψης σύ μβασης (η τοι μετα  την ημερομηνι α ανα ρτησης 
της προκη ρύξης της σύ μβασης στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.) 113. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

 
Άρθρο 25:  Υπεργολαβία 

 
25.1. Ο προσφε ρών οικονομικο ς φορε ας αναφε ρει στην προσφορα  τού το τμη μα της σύ μβασης πού 
προτι θεται να αναθε σει ύπο  μορφη  ύπεργολαβι ας σε τρι τούς, καθώ ς και τούς ύπεργολα βούς πού 
προτει νει. 
25.2. Η τη ρηση τών ύποχρεώ σεών της παρ. 2 τού α ρθρού 18 τού ν 4412/2016 απο  ύπεργολα βούς δεν 
αι ρει την εύθύ νη τού κύρι ού αναδο χού. 
25.3. Δεν προβλε πεται η καταβολη  κανενο ς ει δούς αμοιβη ς απεύθει ας στον ύπεργολα βο απο  την 
αναθε τούσα αρχη  για την εκτε λεση με ρούς τού ε ργού, δύνα μει σύ μβασης ύπεργολαβι ας με τον 
ανα δοχο. 
25.4 Η αναθε τούσα αρχη : 
α) επαληθεύ ει ύποχρεώτικα  τη σύνδρομη  τών λο γών αποκλεισμού  τού α ρθρού 22 Α της παρού σας για 
τούς ύπεργολα βούς και ο τι διαθε τούν τα αντι στοιχα προσο ντα για την εκτε λεση τού ε ργού πού 
αναλαμβα νούν114 σύ μφώνα με το α ρθρο 165 τού ν. 4412/2016, με το Τύποποιημε νο Έντύπο 
Υπεύ θύνης Δη λώσης (ΤΕΥΔ). 
β) απαιτει  ύποχρεώτικα  απο  τον οικονομικο  φορε α να αντικαταστη σει ε ναν ύπεργολα βο, ο ταν απο  την 
ώς α νώ επαλη θεύση προκύ πτει ο τι σύντρε χούν λο γοι αποκλεισμού  τού και ο τι δεν καλύ πτει τα 
αντι στοιχα προσο ντα για την εκτε λεση τού ε ργού πού αναλαμβα νει σύ μφώνα με το α ρθρο 165 τού ν. 
4412/2016. 
 
Άρθρο 26:  Διάφορες ρυθμίσεις  
 
26.1 Η ε γκριση κατασκεύη ς τού δημοπρατού μενού ε ργού, αποφασι στηκε απο  την 
Αποκεντρώμε νη Διοι κηση Μακεδονι ας – Θρα κης (με την αριθ. 38842/24-8-2020 απο φαση, ΑΔΑ: 
ΩΦ4ΦΟΡ1Υ-Κ5Ξ) και τον Φορε α Διαχει ρισης Κορώ νειας – Βο λβης – Χαλκιδικη ς μεταξύ  τών 
οποι ών ύπογρα φηκε η απο  24-8-2020 προγραμματικη  σύ μβαση βα σει τού α ρθρού 44 τού Ν. 
4412/2016. 
26.2  Ο Κύ ριος τού Έργού μπορει  να εγκαταστη σει για το ε ργο αύτο  Τεχνικο  Σύ μβούλο.  Ο 
Ανα δοχος τού ε ργού, ε χει την ύποχρε ώση να διεύκολύ νει τις δραστηριο τητες τού Τεχνικού  
Σύμβού λού, πού πηγα ζούν απο  τη σύμβατικη  σχε ση της Υπηρεσι ας με αύτο ν.  

 
Θεσσαλονίκη, 29-01-2021 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 

 

Όλγα Μασλαρινού  

Δασολο γος με Α΄ βαθμο  

 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

Αθανα σιος Πετρι δης 

Δασολο γος με Α΄βαθμο  

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  

Με την αριθμό πρωτ. 4649/01-02-2021 απόφαση 

του Αναπληρωτή Διευθυντή Αναδασώσεων Κ. Μακεδονίας (ΑΔΑ: Ω23ΝΟΡ1Υ-ΓΑΩ) 
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1    Για την ε ννοια τών “κα τώ τών ορι ών” δημοσι ών σύμβα σεών , πρβ. α ρθρο 2 παρ. 1 περ.  29  τού ν.   
4412/2016.  

2 Αναγρα φεται ο κώδικο ς ταύτοποι ησης της διατιθε μενης πι στώσης (π.χ. κώδικο ς ενα ριθμού ε ργού 
στο ΠΔΕ η  κώδικο ς πι στώσης τού τακτικού  πρού πολογισμού  τού φορε α ύλοποι ησης). Σε περι πτώση 
σύγχρηματοδοτού μενών ε ργών απο  πο ρούς της Εύρώπαι κη ς Ένώσης, αναγρα φεται και ο τι τλος τού 
Επιχειρησιακού  Προγρα μματος τού ΕΣΠΑ η  α λλού σύγχρηματοδοτού μενού απο  πο ρούς ΕΕ 
προγρα μματος στο πλαι σιο τού οποι ού ει ναι ενταγμε νο το δημοπρατού μενο ε ργο. 

3 Σύμπληρώ νεται η επώνύμι α της αναθε τούσας αρχη ς. 
4     Mε σώ της λειτούργικο τητας ''Επικοινώνι α'' τού ύποσύστη ματος 
5  Πρβ. α ρθρο 122 τού ν. 4412/2016. Η προκη ρύξη σύ μβασης περιλαμβα νει κατ' ελα χιστον τις 

πληροφορι ες πού προβλε πονται στο Με ρος Γ΄ τού Παραρτη ματος V τού Προσαρτη ματος Α΄ τού ν. 
4412/2016. Επισημαι νεται ο τι, με χρι την ε κδοση τύποποιημε νού εντύ πού προκη ρύξης σύ μβασης 
για σύμβα σεις κα τώ τών ορι ών, οι αναθε τούσες αρχε ς, μπορού ν να χρησιμοποιού ν το αντι στοιχο 
τύποποιημε νο ε ντύπο “Προκη ρύξη Σύ μβασης”, αντλώ ντας το απο  τη διαδρομη   
http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99166/EL_F02.pdf και διαμορφώ νοντα ς το 
αναλο γώς. 

6 Aπό από τις 2-5-2019, παρέχεται η νέα ηλεκτρονική ύπηρεσία Promitheus 
ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) πού προσφέρει τη δύνατότητα ηλεκτρονικής 
σύνταξης και διαχείρισης τού Τύποποιημένού Εντύπού Υπεύθύνης Δήλώσης (ΤΕΥΔ). Μπορείτε να 
δείτε τη σχετική ανακοίνώση στη Διαδικτύακή Πύλη τού ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr. 
Επισημαίνεται ότι η χρήση της ώς άνώ ύπηρεσίας για τη σύνταξη τού ΤΕΥΔ είναι προαιρετική για 
τις αναθέτούσες αρχές και τούς οικονομικούς φορείς, καθώς εξακολούθούν να εχούν τη δύνατότητα 
να διαμορφώσούν το .doc αρχείο πού είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Αρχής στη διαδρομή 
http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/233-egkrish-toy-
typopoihmenoy-entypoy-ypey8ynhs-dhlwshs-teyd-gia-diadikasies-synapshs-dhmosias-symvashs-
katw-twn-oriwn-twn-odhgiwn 

7  Σύμπληρώ νεται απο  την Αναθε τούσα Αρχη  με σαφη νεια σύγκεκριμε νη ημερομηνι α ( “εγκαι ρώς, 
η τοι ώς την... ), προς αποφύγη  οιασδη ποτε σύ γχύσης και αμφιβολι ας. 

8  Σύμπληρώ νεται η τε ταρτη ημε ρα πριν απο  τη λη ξη της προθεσμι ας τού α ρθρού 14 της παρού σας.Σε 
περι πτώση πού η ημε ρα αύτη  ει ναι αργι α, τι θεται η προηγού μενη αύτη ς εργα σιμη ημε ρα. Πρβλ και 
α ρθρο 11 της ύπ' αριθμ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α. (3821 Β'). 

9  Πρβλ. α ρθρο 12 παρ. 1.2.1.1. & 1.2.1.2 της ύπ' αριθμ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α.  
10   Σε περι πτώση εφαρμογη ς της διαδικασι ας τού α ρθρού 95 παρ. 2 περ. Β ύποπ. Αα τού ν. 4412/2016 

“Ελεύ θερη σύμπλη ρώση τιμολογι ού”, οι αναθε τούσες αρχε ς περιλαμβα νούν στην εν λο γώ 
περι πτώση  (στ) αναφορα  για την ύποβολη  τού σχετικού  τιμολογι ού. 

11   Πρβ. α ρθρο 92 παρ. 8 τού ν. 4412/2016, ο πώς προστε θηκε με το α ρθρο 43 παρ.8 ύποπαρ. β. τού ν. 
4605/2019 και τροποποιη θηκε απο  το α ρθρο 56 παρ. 4 τού ν. 4609/2019. 

12   Άρθρο 92 παρ. 7 τού ν. 4412/2016, ο πώς προστε θηκε με το α ρθρο 43 παρ. 8 περ. β’ τού ν. 4605/2019 
και το α ρθρο 56 παρ. 3 τού ν. 4609/2019 (Α’67). Σημειώ νεται ο τι η προθεσμι α τών 10 ημερώ ν πού 
αναγρα φεται στο παρο ν σημει ο αφορα  μο νο τον χρο νο ύπογραφη ς της ΥΔ και σε καμι α περι πτώση 
δεν σύνδε εται με την σύνολικη  προθεσμι α ύποβολη ς τών προσφορώ ν με την ε ννοια ο τι οι 
οικονομικοι  φορει ς ε χούν τη δύνατο τητα να ύποβα λλούν την προσφορα  τούς οποτεδη ποτε κατα  
την ώς α νώ προθεσμι α. 

13 Επισημαι νεται ο τι, ώς προς τις προθεσμι ες  για την ολοκλη ρώση τών ενεργειώ ν της Επιτροπη ς 
Διενε ργειας Διαγώνισμού  ισχύ ούν τα οριζο μενα στο α ρθρο 221Α τού ν. 4412/2016, το οποι ο 
προστε θηκε με το α ρθρο 43 παρ. 28 τού ν. 4605/19 και τροποποιη θηκε με το αρ. 56 παρ. 7 τού ν. 

                                                

http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99166/EL_F02.pdf
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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4609/2019 

14   Πρβ α ρθρο 221Α παρ. 1 περ. β τού ν. 4412/2016 ο πώς προστε θηκε με την παρ. 28 τού α ρθρού 43 
τού ν. 4605/2019 και τροποποιη θηκε με το αρ. 56 παρ. 7 τού ν. 4609/2019 

15  Επισημαι νεται ο τι αν η αναθε τούσα αρχη  θεώρη σει ο τι προσφορε ς φαι νονται ασύνη θιστα χαμηλε ς, 
απαιτει  απο  τούς οικονομικού ς φορει ς να εξηγη σούν την τιμη  η  το κο στος πού προτει νούν στην 
προσφορα  τούς, εντο ς αποκλειστικη ς προθεσμι ας, κατα  ανώ τατο ο ριο δε κα ημερώ ν απο  την 
κοινοποι ηση της σχετικη ς προ σκλησης. Στην περι πτώση αύτη  εφαρμο ζονται τα α ρθρα 88 και 89 
τού ν. 4412/2016. 

16  Πρβλ. α ρθρο 103 παρ. 1 εδ. α τού ν. 4412/2016, ο πώς τροποποιη θηκε με το α ρθρο 43 παρ. 12 περ. 
α τού ν. 4605/19. 

17 Πρβλ. α ρθρο 103 παρ. 1 τού ν. 4412/2016, ο πώς τροποποιη θηκε με το α ρθρο 107 περ. 19 τού ν. 
4497/2017 (Α 171).  

18 Πρβλ. α ρθρο 103 παρ. 2 τού ν. 4412/2016, ο πώς αντικαταστα θηκε με το α ρθρο 43 παρ. 12 περ. β τού 
ν. 4605/19. 

19 Με την επιφύ λαξη τών παρ. 7 και 8 τού α ρθρού 78 τού ν. 4412/2016 ( λη ψη επανορθώτικώ ν 
με σών ). 

20 Πρβλ. α ρθρο 103 παρ. 6 τού ν. 4412/2016, ο πώς τροποποιη θηκε με το α ρθρο 43 παρ. 12 περ. γ τού 
ν. 4605/19. 

21 Πρβλ. α ρθρο 105 παρ. 2 τού ν. 4412/2016, ο πώς τροποποιη θηκε με το α ρθρο 43 παρ. 13 περ. β τού 
ν. 4605/19. 

22 Πρβλ. α ρθρο 105 παρ. 3 τού ν. 4412/2016, ο πώς τροποποιη θηκε με το α ρθρο 43 παρ. 13 περ. γ τού 
ν. 4605/19. 

23 Η απο φαση κατακύ ρώσης κοινοποιει ται στον προσώρινο  ανα δοχο: 1) στην περι πτώση ύποβολη ς  
ύπεύ θύνης δη λώσης, μετα  τον ε λεγχο αύτη ς και τη διαπι στώση της ορθο τητα ς της απο  την 
Επιτροπη  Διαγώνισμού  κατα  το α ρθρο 4.2 ε' πρώ το εδα φιο, και 2) στην περι πτώση πού δεν 
απαιτει ται η ύποβολη  ύπεύ θύνης δη λώσης, μετα  την ολοκλη ρώση τού ελε γχού τών 
δικαιολογητικώ ν τού προσώρινού  αναδο χού κατα  τα οριζο μενα στο α ρθρο 4.2 α' ε ώς δ' της 
παρού σας και την α πρακτη πα ροδο της προθεσμι ας α σκησης προδικαστικη ς προσφύγη ς. 

24   Πρβλ. α ρθρο 105 παρ. 5 τού ν. 4412/2016, ο πώς τροποποιη θηκε με το α ρθρο 43 παρ. 13 περ. δ τού 
ν. 4605/19. 

25 Πρβλ. παρ. 7 τού άρθρού 379 τού ν. 4412/2016, όπώς τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 4 τού ν. 
4487/2017 (Α’ 116).  Πρβ. και άρθρο 15 παρ. 1 της ΚΥΑ 117384/26-10-2017.  

26 Πρβλ. α ρθρο 361 τού ν. 4412/2016. 
27 Πρβ. α ρθρο 364 παρ. 2 τού ν. 4412/2016, ο πώς προστε θηκε με το α ρθρο 43 παρ. 41 τού ν. 4605/2019. 
28 Πρβλ. α ρθρο 367 τού ν. 4412/2016 και π.δ. 39/2017. 
29  Πρβ. α ρθρο 365 παρ. 1 τού ν. 4412/2016, ο πώς τροποποιη θηκε απο  το α ρθρο 43 παρ. 42 τού ν. 

4605/2019. 
30 Πρβλ. α ρθρο 372 παρ. 1 ε ώς 3 τού ν. 4412/2016. 
31 Πρβ. α ρθρο 372 παρ. 4 τού ν. 4412/2016, ο πώς τροποποιη θηκε απο  το α ρθρο 43 παρ. 45 τού ν. 

4605/2019 
32  Πρβλ. α ρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, ο πώς τροποποι ηθηκε με το α ρθρο 107 περ. 14 τού ν. 

4497/2017 (Α 171).  
33 Τι θεται μο νο εφο σον προ κειται για σύγχρηματοδοτού μενο ε ργο απο  πο ρούς της Εύρώπαι κη ς 

Ένώσης. 
34 Τι θεται μο νο εφο σον επιλεγει  η διενε ργεια κλη ρώσης για τη σύγκρο τηση σύλλογικώ ν οργα νών. 
35 Απο  1-1-2017 τι θεται σε ισχύ  το π.δ 80/2016 (Α' 145), το οποι ο με το α ρθρο 13 καταργει  το π.δ 

113/2010. 
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36 Νο μοι, ΠΔ και ύπούργικε ς αποφα σεις πού εκδι δονται μετα  την ε ναρξη της διαδικασι ας σύ ναψης της 

σύ μβασης σύ μφώνα με το α ρθρο 120 τού ν. 4412/2016,  δεν αποτελού ν με ρος τού εφαρμοστε ού 
θεσμικού  πλαισι ού της. 

37 Όταν προ κειται για σύγχρηματοδοτού μενο απο  την Ε.Ε. ε ργο, τού το να αναγρα φεται στη                                                                                                                                                                                                                                                                    
Διακη ρύξη και ειδικο τερα να αναγρα φεται ο τι τλος της Πρα ξης και τού Επιχειρησιακού  
Προγρα μματος στο πλαι σιο τού οποι ού ει ναι ενταγμε νο το δημοπρατού μενο ε ργο, καθώ ς και τα 
ποσοστα  σύγχρηματοδο τησης της δαπα νης τού ε ργού απο  εθνικού ς και ενώσιακού ς πο ρούς (με 
αναφορα  στο διαρθρώτικο  ταμει ο). Επι σης, η σχετικη  σύμπλη ρώση ακολούθει  τη διακριτη  ορολογι α 
Σύλλογικε ς Αποφα σεις ( ΣΑ ) ε ργών  η  ΚΑΕ, ανα λογα την πηγη  χρηματοδο τησης (ΠΔΕ η  Τακτικο ς 
πρού πολογισμο ς). Για το ζη τημα της  ανα ληψης δαπανώ ν δημοσι ών επενδύ σεών,  βλ. και α ρθρο 5 
τού π.δ. 80/2016. 

38 Οι κρατη σεις προσαρμο ζονται ανα λογα με τον φορε α εκτε λεσης τού ε ργού. 
39  Πρβλ. α ρθρο 4 παρ. 3 ε βδομο εδα φιο τού ν. 4013/2011, ο πώς αντικαταστα θηκε απο  το α ρθρο 44 

τού ν. 4605/2019. 
40  Ή/και η Επιτροπη  Διαγώνισμού , κατα  περι πτώση (πρβλ. α ρθρο 13 παρ. 3 περ. γ’ & ‘δ της με. αρ.  

117384/26-10-2017   Κ.Υ.Α.). 
41   Πρβλ. ομοι ώς προηγού μενη ύποσημει ώση. 
42  Σε περι πτώση πού περιλαμβα νονται τύχο ν δικαιώ ματα προαι ρεσης, διαμορφώ νεται αναλο γώς η 

εκτιμώ μενη αξι α της σύ μβασης (πρού πολογισμο ς δημοπρα τησης) και το παρο ν α ρθρο (πρβ. α ρθρα 
6 παρ. 1 και 132  παρ. 1 περ. α' τού ν. 4412/2016). 

43 Το ποσο  τών απρο βλεπτών δαπανώ ν επαναύ πολογι ζεται κατα  την ύπογραφη  της σύ μβασης, 
ανα λογα με την προσφερθει σα ε κπτώση, ώ στε να διατηρει ται η εν λο γώ ποσοστιαι α αναλογι α τού 
15% επι  της δαπα νης εργασιώ ν με ΓΕ&ΟΕ, σύ μφώνα με την παρα γραφο 3 τού α ρθρού 156 ν. 
4412/2016.  

44 Πρβλ. α ρθρο 6 παρ. 7 τού ν. 4412/2016. 
45 Η αναθε τούσα αρχη  διαμορφώ νει το παρο ν σημει ο της διακη ρύξης, ανα λογα με το αν αποφασι σει να 

ύποδιαιρε σει τη σύ μβαση σε περισσο τερα τμη ματα/ε ργα η  ο χι, η τοι να τα αναθε σει ώς ενιαι ο 
σύ νολο. Στην περι πτώση πού επιλε ξει να μην ύποδιαιρε σει σε τμη ματα, αναφε ρει, στο παρο ν σημει ο 
της διακη ρύξης, τούς βασικού ς λο γούς της απο φαση ς της αύτη ς (πρβλ. α ρθρο 59 τού ν. 4412/2016). 

46  ο πώς σύμπληρώ θηκε με το α ρθρο 43 παρ. 21 τού ν. 4605/2019 
47 Μπορει  η ε ναρξη της προθεσμι ας να ορι ζεται διαφορετικα ,  αν λο γού χα ρη δεν προβλε πεται η α μεση 

ε ναρξη τών εργασιώ ν (α ρθρο 147 παρ.2 ν. 4412/2016). 
48 Με την επιφύ λαξη της επο μενης ύποσημει ώσης. 
49  Οι αναθε τούσες αρχε ς μπορει  να επιτρε πούν την ύποβολη  εναλλακτικώ ν προσφορώ ν και στην 

περι πτώση αύτη  προσαρμο ζεται αντιστοι χώς το 13.4. ( πρβλ α ρθρο 57  τού ν. 4412/2016 ). 
50  Το ποσοστο  της εγγύ ησης σύμμετοχη ς δεν μπορει  να ύπερβαι νει το 2% της εκτιμώ μενης αξι ας της 

σύ μβασης, χώρι ς το Φ.Π.Α., με ανα λογη στρογγύλοποι ηση μη σύνύπολογιζομε νών τών δικαιώμα τών 
προαι ρεσης και παρα τασης της σύ μβασης (Πρβ α ρθρο 72 παρ. 1 περ. α, ο πώς τροποποιη θηκε με την 
παρ. 5α τού  α ρθρού 43 ν. 4605/2019 (Α’ 52). 

51 Πρβ. α ρθρο 72 παρ. 1 τού ν. 4412/2016, ο πώς τροποποιη θηκε  με την περ. 4 τού α ρθρού 107 τού ν. 
4497/2017 (Α' 171) και την παρ. 5 περ. β, γ και δ τού α ρθρού 43 τού ν. 4605/2019  

52 Εφο σον σύντρε χει περι πτώση, κατα  το α ρθρο 149 τού ν. 4412/2016, οπο τε μνημονεύ ονται και οι 
απαραι τητες λεπτομε ρειες.  

53 Σύμπληρώ νεται αν προβλε πεται η  ο χι η χορη γηση προκαταβολη ς.  Σύ μφώνα με την παρα γραφο 10 
εδ. α τού α ρθρού 25 τού ν. 3614/2007 (ο πώς προστε θηκε με την παρ. 3 τού α ρθρού 242 τού ν. 
4072/2012), στις περιπτώ σεις σύγχρηματοδοτού μενών δημο σιών ε ργών στις διακηρύ ξεις 
ύποχρεώτικα  περιλαμβα νεται δύνατο τητα χορη γησης προκαταβολη ς. Η ύποχρε ώση αύτη  
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εξακολούθει  να ισχύ ει και για τα προγρα μματα της περιο δού 2014-2020 δύνα μει της παρ. 15 τού 
α ρθρού 59 τού ν. 4314/2014. 

54 Εφο σον προβλε πεται προκαταβολη  σύμπληρώ νονται οι ο ροι για την εγγύητικη  επιστολη  
προκαταβολη ς. Επισημαι νεται ο τι η εγγύ ηση καλη ς εκτε λεσης καλύ πτει και την παροχη  ισο ποσης 
προκαταβολη ς προς τον ανα δοχο, χώρι ς να απαιτει ται η κατα θεση εγγύ ησης προκαταβολη ς. Στην 
περι πτώση πού με την παρού σα ορι ζεται  μεγαλύ τερο ύ ψος προκαταβολη ς (πχ 15%), αύτη  
λαμβα νεται με την κατα θεση απο  τον ανα δοχο εγγύ ησης προκαταβολη ς πού θα καλύ πτει τη 
διαφορα  μεταξύ  τού ποσού  της εγγύ ησης καλη ς εκτε λεσης και τού ποσού  της καταβαλλο μενης 
προκαταβολη ς (παρ. 1 δ α ρθρού 72 τού ν. 4412/2016). 

55  Οι αναθε τούσες αρχε ς μπορού ν να ζητού ν απο  τούς προσφε ροντες να παρα σχούν «Εγγύ ηση καλη ς 
λειτούργι ας» για την αποκατα σταση τών ελαττώμα τών πού ανακύ πτούν η  τών ζημιώ ν πού 
προκαλού νται απο  δύσλειτούργι α τών ε ργών κατα  την περι οδο εγγύ ησης καλη ς λειτούργι ας, 
εφο σον προβλε πεται στα ε γγραφα της σύ μβασης. Το ύ ψος της εγγύ ησης καλη ς λειτούργι ας 
σύμπληρώ νεται σε σύγκεκριμε νο χρηματικο  ποσο .  Οι εγγύητικε ς επιστολε ς καλη ς λειτούργι ας 
περιλαμβα νούν κατ’ ελα χιστον τα αναφερο μενα στην παρα γραφο 15.2 της παρού σας και 
επιπρο σθετα, τον αριθμο  και τον τι τλο της σχετικη ς σύ μβασης. 

56 Τα γραμμα τια σύ στασης χρηματικη ς παρακαταθη κης τού Ταμει ού Παρακαταθηκώ ν και Δανει ών, 
για την παροχη  εγγύη σεών σύμμετοχη ς και καλη ς εκτε λεσης (εγγύοδοτικη  παρακαταθη κη) 
σύστη νονται σύ μφώνα με την ειδικη  νομοθεσι α πού  διε πει αύτο  και ειδικο τερα βα σει τού α ρθρού 
4 τού π.δ της 30 Δεκεμβρι ού 1926/3 Ιανούαρι ού 1927 (“Περι  σύστα σεώς και αποδο σεώς 
παρακαταθηκώ ν και καταθε σεών παρα  τώ Ταμει ώ Παρακαταθηκώ ν και Δανει ών”). Πρβλ. Το με αρ. 
πρώτ. 2756/23-5-2017 ε γγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975). 

57 Πρβλ. και τα ειδικο τερα οριζο μενα στο α ρθρο 4.1.ζ. της παρού σας, ώς προς τις εγγύη σεις 
σύμμετοχη ς. 

58  Η ελα χιστη προθεσμι α παραλαβη ς τών προσφορώ ν καθορι ζεται σύ μφώνα με το α ρθρο  121 ού ν. 
4412/2016, ο πώς αύτο  τροποποιη θηκε με την παρ. 19 τού α ρθρού 43 τού ν. 4605/2019 . 

59 Προτει νεται οι αναθε τούσες αρχε ς να ορι ζούν την ημερομηνι α ηλεκτρονικη ς αποσφρα γισης τών 
προσφορώ ν μετα  την παρε λεύση τριώ ν εργασι μών ημερώ ν απο  την καταληκτικη  ημερομηνι α 
ύποβολη ς τών προσφορώ ν, προκειμε νού να ε χει προσκομιστει  απο  τούς σύμμετε χοντες και η 
πρώτο τύπη εγγύ ηση σύμμετοχη ς, σύ μφώνα με τα προβλεπο μενα στο α ρθρο 3.5. περ. β της 
παρού σας. 

60 Ορι ζεται ο χρο νος απο  την Αναθε τούσα Αρχη  κατ΄ εκτι μηση τών ιδιαιτεροτη τών της διαδικασι ας. 
Για τον καθορισμο  τού χρο νού ισχύ ος της προσφορα ς, πρβ. Άρθρο 97 παρ. 3 τού ν. 4412/2016. 

61  Πρβ. ύποσημει ώση για προκη ρύξη σύ μβασης στο α ρθρο 2.1 της παρού σας. 
62 Σύ μφώνα με τις περ. (31) και (35) παρ. 1 και την παρ. 3 α ρθρού 377 καθώ ς και τις παρ. 11 και 12 

α ρθρού 379 ν. 4412/2016, εξακολούθει  η ύποχρε ώση δημοσι εύσης προκη ρύξης σύ μφώνα με τις 

παρ. 7 και 8 α ρθρού 15 ν. 3669/2008 με χρι την  31/12/2017 σε δύ ο ημερη σιες εφημερι δες και στον 

περιφερειακο  και τοπικο  τύ πο με χρι 31/12/2020 (πρβλ και την ενο τητα Δ της εγκύκλι ού με αριθ. Ε. 

16/2007 της ΓΓΔΕ τού ΥΠΕΧΩΔΕ). 
63 Πρβ. Άρθρο 25 τού ν. 4412/2016. Επισημαι νεται ο τι οι αναθε τούσες αρχε ς δεν μπορού ν να καλού ν 

σύγκεκριμε νες τα ξεις/ πτύχι α τού ΜΕΕΠ.  
64  Κατ’ αντιστοιχι α με τα ούσιώ δη χαρακτηριστικα  τού ε ργού σύ μφώνα με το α ρθρο 11 της παρού σας 

(αναφε ρεται η κατηγορι α η  οι κατηγορι ες στις οποι ες εμπι πτει το ε ργο σύ μφώνα με το α ρθρο 100 
τού ν. 3669/2008 και τούς ειδικο τερούς ο ρούς τού α ρθρού 76 ν. 4412/2016). 

65  Πρβλ περ. ε παρ. 1 α ρθρού 91 ν. 4412/2016. 
66 Πρβλ. α ρθρο 73 παρ. 1 εδ. α τού ν. 4412/2016, ο πώς τροποποιη θηκε με το α ρθρο 107 περ. 6 τού ν. 
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4497/2017. Επισημαίνεται ότι οι αναθέτούσες αρχές πρέπει να προσαρμόζούν το σχετικό πεδίο τού 
Μέρούς ΙΙΙ.Α τού ΤΕΥΔ και ειδικότερα, αντί της αναφοράς σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση”, 
δεδομένης της ώς άνώ νομοθετικής μεταβολής, να θέτούν τη φράση “αμετάκλητη καταδικαστική 
απόφαση”, η δε σχετική δήλώση τού οικονομικού φορέα στο ΤΕΥΔ αφορά μόνο σε αμετάκλητες 
καταδικαστικές αποφάσεις. 

67 Πρβλ. α ρθρο 73 παρ. 1 τελεύται α δύ ο εδα φια τού ν. 4412/2016, ο πώς τροποποιη θηκαν με το α ρθρο 
107 περ. 7 τού ν. 4497/2017. 

68 Πρβ. α ρθρο 73 παρ. 2 περι πτώση γ τού ν. 4412/2016 , η οποι α προστε θηκε με το α ρθρο 39 τού ν. 
4488/2017. 

69  Οι λο γοι της παραγρα φού 22.Α.4. αποτελού ν δύνητικού ς λο γούς αποκλεισμού  σύ μφώνα με το 
α ρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. Κατα  σύνε πεια, η αναθε τούσα αρχη  δύ ναται να επιλε ξει ε ναν, 
περισσο τερούς, ο λούς η  ενδεχομε νώς και κανε ναν απο  τούς λο γούς αποκλεισμού  σύνεκτιμώ ντας τα 
ιδιαι τερα χαρακτηριστικα  της ύπο  ανα θεση σύ μβασης (εκτιμώ μενη αξι α αύτη ς, ειδικε ς περιστα σεις 
κλπ), με σχετικη  προ βλεψη στο παρο ν σημει ο της διακη ρύξης.  

70  Σημειώ νεται ο τι ο ανώτε ρώ εθνικο ς λο γος αποκλεισμού  τι θεται στη διακη ρύξη μο νο για σύμβα σεις 
ε ργών πρού πολογισμού  εκτιμώ μενης αξι ας ανώ τερης τού 1.000.000,00 εύρώ   και στην περι πτώση 
αύτη  σύμπληρώ νεται στο Με ρος ΙΙΙ Δ τού ΤΕΥΔ  

71  Πρβλ. α ρθρο 73 παρ. 10 ν. 4412/2016, η οποι α προστε θηκε με το α ρθρο 107 περ. 9 τού ν. 
4497/2017. Επι σης, βλ. ύπ’ αριθμ. πρώτ. 6271/30-11-2018 ε γγραφο της Αρχη ς (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-
09Β) σχετικα  με την απο φαση ΔΕΕ της 24 Οκτώβρι ού 2018 στην ύπο θεση C-124/2017 Vossloh, 
ιδι ώς σκε ψεις 38-41,  ΣτΕ ΕΑ 40/2019.. 

72  Υπενθύμι ζεται ο τι  αναφορα  στην παρα γραφο 22.Α.4 θα γι νει μο νο στην περι πτώση πού η 
Αναθε τούσα Αρχη  επιλε ξει κα ποιον απο  τούς δύνητικού ς λο γούς αποκλεισμού . 

73  Επισημαι νεται ο τι ο λα τα κριτη ρια ποιοτικη ς επιλογη ς, πλην της καταλληλο τητας για την α σκηση 
επαγγελματικη ς δραστηριο τητας (αρ. 75 παρ. 2 σε σύνδύασμο  με το αρ. 76 τού ν. 4412/2016), ει ναι 
προαιρετικα  για την αναθε τούσα αρχη  και πρε πει να σχετι ζονται και να ει ναι ανα λογα με το 
αντικει μενο της σύ μβασης (α ρθρο 75 παρ. 1 τού ν. 4412/2016). Σε κα θε περι πτώση, πρε πει να 
διαμορφώ νονται κατα  τρο πο, ώ στε να μην περιορι ζεται δύσανα λογα η σύμμετοχη  τών 
ενδιαφερο μενών οικονομικώ ν φορε ών στούς διαγώνισμού ς. Κατα  το στα διο τού προσδιορισμού  
τών κριτηρι ών καταλληλο τητας τών ύποψηφι ών, ει ναι αναγκαι ο να τηρού νται απο  τις αναθε τούσες 
αρχε ς, οι θεμελιώ δεις ενώσιακε ς αρχε ς, ιδι ώς η αρχη  της ι σης μεταχει ρισης τών σύμμετεχο ντών, της 
αποφύγη ς τών διακρι σεών, της διαφα νειας και της ανα πτύξης τού ελεύ θερού ανταγώνισμού . Τα 
κριτη ρια επιλογη ς τού α ρθρού 22.Β – 22.Ε εξετα ζονται κατα  τη διαδικασι α ελε γχού της 
καταλληλο τητας τού προσφε ροντος να εκτελε σει τη σύ μβαση (κριτη ρια “on/off”).  

74  Επισημαι νεται ο τι οι αναθε τούσες αρχε ς δεν μπορού ν να καλού ν σύγκεκριμε νες τα ξεις/ πτύχι α τού 
ΜΕΕΠ. Πρβλ. α ρθρα 76 παρ. 1, 3 και 4, ο πώς ισχύ ούν δύνα μει τού α ρθρού 119 παρ. 5 περ. α' ε ώς δ' 
τού ν. 4472/2017, σε σύνδύασμο  με το α ρθρο 75 παρ. 2 & 5 τού ν. 4412/2016 (πρβ. και α ρθρο 80 
παρ. 1 τού ν. 3669/2008, ο πώς αντικαταστα θηκε με το α ρθρο 119 παρ. 5 περ. η' τού ν. 4472/2017). 

75 Οι αναθε τούσες αρχε ς μπορού ν να επιβα λλούν απαιτη σεις πού να διασφαλι ζούν ο τι οι οικονομικοι  
φορει ς διαθε τούν την αναγκαι α οικονομικη  και χρηματοδοτικη  ικανο τητα για την εκτε λεση της 
σύ μβασης. Όλες οι απαιτη σεις πρε πει να σχετι ζονται και να ει ναι ανα λογες με το αντικει μενο της 
σύ μβασης (πρβ. α ρθρο 75 παρ. 1 τελεύται ο εδα φιο και αρ. 75 παρ. 3 τού ν. 4412/2016). Οι εν λο γώ 
απαιτη σεις καθορι ζονται περιγραφικα  στο παρο ν σημει ο, χώρι ς παραπομπη  σε τα ξεις/πτύχι α τού 
ΜΕΕΠ. Σε κα θε περι πτώση και με χρι την κατα ργηση τών α ρθρών 80 ε ώς 110 τού ν. 3669/2008 και 
την ε ναρξη ισχύ ος τού π.δ. τού α ρθρού 118 παρ. 20 τού ν. 4472/2017, επισημαι νεται ο τι, εφο σον η 
αναθε τούσα αρχη  επιλε ξει την παραπομπη  σε τα ξεις/πτύχι α τού ΜΕΕΠ ώς προς τον καθορισμο  τών 
απαιτη σεών για τις εγγεγραμμε νες στο ΜΕΕΠ εργοληπτικε ς επιχειρη σεις, πρε πει να περιγρα ψει 
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αναλύτικα  τις αντι στοιχες απαιτη σεις και για τις αλλοδαπε ς εργοληπτικε ς επιχειρη σεις. 

76 Οι αναθε τούσες αρχε ς μπορού ν να επιβα λλούν απαιτη σεις πού να διασφαλι ζούν ο τι οι οικονομικοι  
φορει ς διαθε τούν την αναγκαι α τεχνικη  και επαγγελματικη  ικανο τητα για την εκτε λεση της 
σύ μβασης. Όλες οι απαιτη σεις πρε πει να σχετι ζονται και να ει ναι ανα λογες με το αντικει μενο της 
σύ μβασης (πρβ. α ρθρο 75 παρ. 1 τελεύται ο εδα φιο και αρ. 75 παρ. 4 τού ν. 4412/2016). Οι εν λο γώ 
απαιτη σεις καταρχα ς καθορι ζονται περιγραφικα  στο παρο ν σημει ο, χώρι ς παραπομπη  σε 
τα ξεις/πτύχι α τού ΜΕΕΠ η  βαθμι δες/κατηγορι ες τού ΜΕΚ. Σε κα θε περι πτώση και με χρι την 
κατα ργηση τών α ρθρών 80 ε ώς 110 τού ν. 3669/2008 και την ε ναρξη ισχύ ος τού π.δ. τού α ρθρού 
118 παρ. 20 τού ν. 4472/2017, επισημαι νεται ο τι,  εφο σον η αναθε τούσα αρχη  επιλε ξει την 
παραπομπη  σε τα ξεις/πτύχι α τού ΜΕΕΠ η  βαθμι δες/κατηγορι ες τού ΜΕΚ ώς προς τον καθορισμο  
τών απαιτη σεών για τις εγγεγραμμε νες στο ΜΕΕΠ εργοληπτικε ς επιχειρη σεις (πχ. στελε χώση), 
πρε πει να περιγρα ψει αναλύτικα  τις αντι στοιχες απαιτη σεις και για τις αλλοδαπε ς εργοληπτικε ς 
επιχειρη σεις.  

77 Προαιρετικη  επιλογη : Η παρ. 22.Ε τι θεται κατα  διακριτικη  εύχε ρεια της αναθε τούσας αρχη ς και 
σύμπληρώ νεται σύ μφώνα με το α ρθρο 82 τού ν. 4412/2016. Επισημαι νεται ο τι ο λες οι απαιτη σεις 
πρε πει να σχετι ζονται και να ει ναι ανα λογες με το αντικει μενο της σύ μβασης (α ρθρο 75 παρ. 1 ν. 
4412/2016). 

78  Το εδα φιο αύτο  προστι θεται κατα  την κρι ση της αναθε τούσας αρχη ς σύ μφώνα με το α ρθρο 78 παρ. 
1 τού ν. 4412/2016, α λλώς διαγρα φεται. 

79 Ως προς τον τρο πο ύποβολη ς τών αποδεικτικώ ν με σών τού παρο ντος α ρθρού, τα οποι α ε χούν 
σύνταχθει / παραχθει  απο  τούς ι διούς τούς οικονομικού ς φορει ς πρβλ. α ρθρο 8 παρ. 3 της με. αρ. 
117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. 

80 Πρβ α ρθρο 79Α παρ. 4 ν. 4412/2016, η οποι α προστε θηκε με το α ρθρο 43 παρ. 6 τού ν. 4605/19. 
Σημειώ νεται ο τι η προθεσμι α τών 10 ημερώ ν πού αναγρα φεται στο παρο ν σημει ο αφορα  μο νο τον 
χρο νο ύπογραφη ς τού ΕΕΕΣ και σε καμι α περι πτώση δεν σύνδε εται με τη σύνολικη  προθεσμι α 
ύποβολη ς τών προσφορώ ν, με την ε ννοια ο τι οι οικονομικοι  φορει ς ε χούν τη δύνατο τητα να 
ύποβα λλούν την προσφορα  τούς οποτεδη ποτε κατα  την ώς α νώ προθεσμι α. 

81  Επισημαι νεται ο τι η ανώτε ρώ δύνατο τητα εναπο κειται στη διακριτικη  εύχε ρεια τού οικονομικού  
φορε α. Εξακολούθει  να ύφι σταται η δύνατο τητα να ύπογρα φεται το ΤΕΥΔ απο  το σύ νολο τών 
φύσικώ ν προσώ πών πού αναφε ρονται στα τελεύται α δύ ο εδα φια τού α ρθρού 73 παρ. 1 τού  ν. 
4412/2016, ο πώς τροποποιη θηκαν με το α ρθρο 107 περ. 7 τού ν. 4497/2017. 

82  Πρβλ. α ρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οποι ο προστε θηκε με το α ρθρο 107 περ. 13 τού ν. 4497/2017. 
83  Η ύποχρεώτικη  αντικατα σταση τού τρι τού, ώς προς την παρ. 4, εναπο κειται στη διακριτικη  

εύχε ρεια της αναθε τούσας αρχη ς, εφο σον δε δεν την επιθύμει , απαλει φεται η αναφορα  στην παρ. 4 
στο παρο ν σημει ο. Πρβλ. α ρθρο. 78 παρ. 1 τού  ν, 4412/2016. 

84 Πρβλ. α ρθρο 80 παρ. 13 τού ν. 4412/2016, ο πώς προστε θηκε με το α ρθρο 43 παρ. 7, περ. α, 
ύποπερι πτώση αε τού ν. 4605/2019..   

85 Πρβ. παρα γραφο 12 α ρθρού 80 τού ν.4412/2016, ο πώς αύτη  προστε θηκε με το α ρθρο 43 παρ. 7, περ. 
α, ύποπερι πτώση αδ’ τού ν. 4605/2019. 

86  Εφιστα ται η προσοχη  τών αναθετούσώ ν αρχώ ν στο ο τι πρε πει να ζητει ται η προσκο μιση 
δικαιολογητικώ ν προς απο δειξη μο νο τών λο γών αποκλεισμού  και τών κριτηρι ών επιλογη ς πού 
ε χούν τεθει  στην παρού σα διακη ρύξη. Επισημαι νεται, περαιτε ρώ, ο τι, η αναθε τούσα αρχη  δύ ναται, 
κατα  το αρ. 79 παρ. 5 τού ν. 4412/2016, να ζητει  απο  προσφε ροντες, σε οποιοδη ποτε χρονικο  σημει ο 
κατα  τη δια ρκεια της διαδικασι ας, να ύποβα λλούν ο λα η  ορισμε να δικαιολογητικα , ο ταν αύτο  
απαιτει ται για την ορθη  διεξαγώγη  της διαδικασι ας. 

87 Πρβ. παρα γραφο 12 α ρθρού 80 τού ν.4412/2016, ο πώς αύτη  προστε θηκε με το α ρθρο 43 παρ. 7, περ. 
α, ύποπερι πτώση αδ’ τού ν. 4605/2019 
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88  Σύ μφώνα με το α ρθρο 73 παρ. 2 τελεύται ο εδα φιο τού ν. 4412/2016 : “Αν ο οικονομικο ς φορε ας 

ει ναι Έλληνας πολι της η  ε χει την εγκατα σταση  τού στην Ελλα δα, οι ύποχρεώ σεις τού πού αφορού ν 
τις εισφορε ς κοινώνικη ς ασφα λισης καλύ πτούν το σο την κύ ρια ο σο και την επικούρικη  ασφα λιση."  

89  Πρβ. παρα γραφο 12 α ρθρού 80 τού ν.4412/2016, ο πώς αύτη  προστε θηκε με το α ρθρο 43 παρ. 7, 
περ. α, ύποπερι πτώση αδ’ τού ν. 4605/2019. 

90  Λαμβανομε νού ύπο ψη τού σύ ντομού, σε πολλε ς περιπτώ σεις, χρο νού ισχύ ος τών πιστοποιητικώ ν 
φορολογικη ς ενημερο τητας, οι οικονομικοι  φορει ς μεριμνού ν να αποκτού ς εγκαι ρώς πιστοποιητικα  
πού να καλύ πτούν και τον χρο νο ύποβολη ς της προσφορα ς, σύ μφώνα με τα ειδικο τερα οριζο μενα 
στο α ρθρο 104 τού ν. 4412/2016, προκειμε νού να τα ύποβα λούν, εφο σον αναδειχθού ν προσώρινοι  
ανα δοχοι. Τα εν λο γώ πιστοποιητικα  ύποβα λλονται μαζι  με τα ύπο λοιπα αποδεικτικα  με σα τού 
α ρθρού 23 απο  τον προσώρινο  ανα δοχο με σώ της λειτούργικο τητας της «Επικοινώνι ας» τού 
ύποσύστη ματος. 

91 Οι ύπεύ θύνες δηλώ σεις τού παρο ντος τεύ χούς φε ρούν εγκεκριμε νη προηγμε νη ηλεκτρονικη  
ύπογραφη  η  προηγμε νη ηλεκτρονικη  ύπογραφη  πού ύποστηρι ζεται απο  εγκεκριμε νο πιστοποιητικο  
(Πρβλ. α ρθρο 9 παρ. 3 της με αρ.  117384/26-10-2017   Κ.Υ.Α.) 

92  Πρβλ. ομοι ώς  ώς α νώ ύποσημει ώση για τα πιστοποιητικα  φορολογικη ς ενημερο τητας 
93 Πρβλ. παρα γραφο 12 α ρθρού 80 τού ν.4412/2016, ο πώς αύτη  προστε θηκε με το α ρθρο 43 παρ. 7, 

περ. α, ύποπερι πτώση αδ’ τού ν. 4605/2019. 
94 Πρβ α ρθρο 376 παρ. 17 ν. 4412/2016, ο πώς προστε θηκε με το α ρθρο 43 παρ. 46 περ α  τού ν. 

4605/2019 
95  Εφο σον η αναθε τούσα αρχη  την επιλε ξει ώς λο γο αποκλεισμού . 
96 Πρβ. παρα γραφο 12 α ρθρού 80 τού ν.4412/2016, ο πώς αύτη  προστε θηκε με το α ρθρο 43 παρ. 7, περ. 

α, ύποπερι πτώση αδ’ τού ν. 4605/2019 
97  Με εκτύ πώση της καρτε λας “Στοιχει α Μητρώ ού/ Επιχει ρησης”, ο πώς αύτα  εμφανι ζονται στο 

taxisnet. 
98 Η πλατφο ρμα της Εύρώπαι κη ς Επιτροπη ς eCertis για την αναζη τηση ισοδύ ναμών πιστοποιητικώ ν 

α λλών κρατώ ν-μελώ ν της Ε.Ε ει ναι διαθε σιμη, χώρι ς κο στος, στη διαδρομη . 
https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search. Επισημαι νεται ο τι η ΕΑΑΔΗΣΥ ει ναι ο αρμο διος εθνικο ς 
φορε ας για την καταχώ ρηση και τη ρηση τών στοιχει ών τού eCertis για την Ελλα δα. Πρβλ. το με 
αριθμ. πρώτ. 2282/25-4-2018 σχετικο  ε γγραφο της Αρχη ς στον ακο λούθο σύ νδεσμο 
http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/341-ecertis-epigrammiko-
apo8ethrio-pistopoihtikwn-twn-dhmosiwn-
symvasewn?highlight=WyJlY2VydGlzIiwiZXBpZ3JhbW1pa28iLCJhcG84ZXRocmlvIiwiZWNlcnRpcyBl
cGlncmFtbWlrbyIsImVjZXJ0aXMgZXBpZ3JhbW1pa28gYXBvOGV0aHJpbyIsImVwaWdyYW1taWtvIG
FwbzhldGhyaW8iXQ== 

99  Εφο σον η αναθε τούσα αρχη  τις επιλε ξει, ο λες η  κα ποια/ες εξ αύτώ ν, ώς λο γούς αποκλεισμού . 
100  Επισημαι νεται ο τι η αναθε τούσα αρχη , εφο σον μπορε σει να αποδει ξει, με κατα λληλα με σα, ο τι 

σύντρε χει κα ποια απο  τις περιπτώ σεις αύτε ς, αποκλει ει οποιονδη ποτε οικονομικο  φορε α απο  τη 
σύμμετοχη  στη διαδικασι α σύ ναψης της δημο σιας σύ μβασης.  

101 Εφο σον η αναθε τούσα αρχη  την επιλε ξει ώς λο γο αποκλεισμού . 
102 Η ύποχρε ώση προσκο μισης δικαιολογητικώ ν ονομαστικοποι ησης μετοχώ ν, εφο σον προ κειται για 

σύμβα σεις εκτιμώ μενης αξι ας α νώ τού 1.000.000,00 εύρώ , αφορα  μο νο στις ανώ νύμες εταιρει ες πού 
λαμβα νούν με ρος στο διαγώνισμο , ει τε προ κειται για μεμονώμε νούς ύποψη φιούς, ει τε για με λη 
ενώ σεών Εξαιρού νται της ύποχρε ώσης αύτη ς οι εταιρει ες πού ει ναι εισηγμε νες στο Χρηματιστη ριο 
της χώ ρας εγκατα σταση ς τούς και ύποβα λλούν περι  τού τού ύπεύ θύνη δη λώση τού νομι μού 
εκπροσώ πού τούς. 

103  Εφο σον σύντρε χει περι πτώση λο γώ τού πρού πολογισμού  της σύ μβασης, πρε πει να προβλε πεται 
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και η δύνατο τητα σύμμετοχη ς επιχειρη σεών εγγεγραμμε νών στα Νομαρχιακα  Μητρώ α (βλε πετε 

α ρθρα 105 και 106 τού ν. 3669/2008). Στην περι πτώση αύτη  να τι θεται η αντι στοιχη προ βλεψη. 
104 η οποι α εκδι δεται σύ μφώνα με τις ειδικε ς διατα ξεις τού ν. 3669/2008 και φε ρει σύγκεκριμε νο χρο νο 

ισχύ ος. 
105 Πρβλ. παρα γραφο 12 α ρθρού 80 τού ν.4412/2016, ο πώς αύτη  προστε θηκε με το α ρθρο 43 παρ. 7, 

περ. α, ύποπερι πτώση αδ’ τού ν. 4605/2019.  
106  Πρβλ. α ρθρα 76 παρ. 1, 3 και 4, ο πώς ισχύ ούν δύνα μει τού α ρθρού 119 παρ. 5 περ. α' ε ώς δ' τού ν. 

4472/2017, σε σύνδύασμο  με το α ρθρο 75 παρ. 2 & 5 τού ν. 4412/2016 
107 Εφο σον ε χει αναφερθει  σχετικη  απαι τηση στο α ρθρο 22.Ε σύμπληρώ νεται αναλο γώς σύ μφώνα με 

το α ρθρο 82 τού ν. 4412/2016. 
108 Πρβλ. παρα γραφο 12 α ρθρού 80 τού ν. 4412/2016, ο πώς αύτη  προστε θηκε με το α ρθρο 43 παρ. 7, 

περ. α, ύποπερι πτώση αδ’ τού ν. 4605/2019. 
109  Σύ μφώνα με τη δια ταξη τού α ρθρού 20 παρ. 5 τού ν. 3669/2008: “Για τη σύμμετοχη  σε 

διαγώνισμού ς δημοσι ών ε ργών χορηγει ται σε κα θε εργοληπτικη  επιχει ρηση εγγεγραμμε νη στο 
Μ.Ε.ΕΠ. «ενημερο τητα πτύχι ού», η οποι α, σε σύνδύασμο  με τη βεβαι ώση εγγραφη ς πού εκδι δεται 
απο  την ύπηρεσι α τη ρησης τού Μ.Ε.ΕΠ., σύνιστα  «επι σημο κατα λογο αναγνώρισμε νών 
εργοληπτώ ν» [...] και απαλλα σσει τις εργοληπτικε ς επιχειρη σεις απο  την ύποχρε ώση να καταθε τούν 
τα επιμε ρούς δικαιολογητικα  στούς διαγώνισμού ς.” Επισημαι νεται ο τι, σύ μφώνα με το α ρθρο 22 
( Τροποποιη σεις τού Ν. 4412/2016 ) περ. 66 τού ν. 4441/2016 ( Α΄ 227 ] “α. Το πρώ το εδα φιο της 
περι πτώσης 31 της παραγρα φού 1 τού α ρθρού 377 αντικαθι σταται ώς εξη ς: «31) τού Ν. 3669/2008 
(Α΄ 116), πλην τών α ρθρών 80 ε ώς 110, τα οποι α παραμε νούν σε ισχύ  με χρι την ε κδοση τού 
προεδρικού  διατα γματος τού α ρθρού 83, τών παραγρα φών 4 και 5 τού α ρθρού 20 και της 
παραγρα φού 1 α τού α ρθρού 176». 

110 Στην περι πτώση ο μώς πού η Ενημερο τητα Πτύχι ού δεν καλύ πτει τις εισφορε ς επικούρικη ς 
ασφα λισης, τα σχετικα  δικαιολογητικα  ύποβα λλονται ξεχώριστα . 

111 Μο νο στην περι πτώση πού ε χει επιλεγει  απο  την αναθε τούσα αρχη  ώς λο γος αποκλεισμού . 
112 Επισημαι νεται ο τι ο οικονομικο ς φορε ας παρα γει απο  το ύποσύ στημα το ηλεκτρονικο  αρχει ο 

«εκτύπώ σεις» τών Δικαιολογητικώ ν Σύμμετοχη ς σε μορφη  αρχει ού Portable Document Format 
(PDF), το οποι ο ύπογρα φεται με εγκεκριμε νη προηγμε νη ηλεκτρονικη  ύπογραφη  η  προηγμε νη 
ηλεκτρονικη  ύπογραφη  με χρη ση εγκεκριμε νών πιστοποιητικώ ν και επισύνα πτεται στον 
(ύπο)φακε λο της προσφορα ς «Δικαιολογητικα  Σύμμετοχη ς» (Πρβλ α ρθρο 12 παρ. 1.2.4 της με. αρ.  
117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.) 

113 Πρβ. α ρθρο 92 παρ. 8 τού ν. 4412/2016, ο πώς προστε θηκε με το α ρθρο 43 παρ.8 ύποπαρ. β. τού ν. 
4605/2019 και τροποποιη θηκε απο  το α ρθρο 56 παρ. 4 τού ν. 4609/2019. 

114 Πρβλ και α ρθρο 165 ν. 4412/2016. 

ΑΔΑ: Ψ770ΟΡ1Υ-62Ρ
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